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Cílem této diplomové práce je finanční porovnání navrhovaných variant obvodového 

pláště novostavby administrativní budovy v Ostravě. Obsahem této práce je vypracování 

projektové dokumentace pro provádění staveb, časového plánu stavby ve formě řádkového 

harmonogramu, položkového rozpočtu stavby, popisu jednotlivých variant obvodového 

pláště, technologického postupu jedné varianty obvodového pláště, tepelně technické 

posouzení porovnávaných obvodových plášťů, položkových rozpočtů jednotlivých variant 

obvodového pláště a jejich srovnání. 
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Seznam použitého značení 

BOZP bezpečnost a ochrana zadraví při práci
Bpv. Balt pro vyrovnání
ČSN česká technická norma
ETICS, VKZS vnější kontaktní zateplovací systém
EPS expandovaný polystyren
hod. hodina
JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů
kce konstrukce
kg kilogram
kompl. kompletní
KP keramický překlad
kW kilowatt
l/s litr za sekundu
m metr
m2 metr čtvereční
m3 metr krychlový
mm milimetr
NN nízké napětí
NP nadzemní podlaží
NTL nízkotlaký
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky
PD projektová dokumentace
POV plán organizace výstavby
PTH Porotherm
PVC polyvinylchlorid
S suterén
Sb. sbírka zákonů
SO stavební objekt
soub. soubor
tl. tloušťka
ÚRS cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla
ZOV zásady organizace výstavby
ŽB železový beton  
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1. ÚVOD 

Pro vlastní diplomovou práci jsem vyprojektoval novostavbu administrativní budovy 

umístěné na parcele 151/1, ul. Smyslova v Ostravě. 

Předmětem této diplomové práce je finanční porovnávání navrhovaných variant 

obvodových plášťů (varianta A - broušený cihelný blok Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou 

maltu + vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou izolací minerální vata Isover 

TF profi 120 mm, varianta B - Stěnový izolační panel KS1000 AWP tl. 100 mm) s obdobným 

součinitelem prostupu tepla, jejich vyhodnocení pro investiční rozhodování. 

Diplomová práce je koncipována do následujících částí. 

V úvodní části diplomové práce je obsažena textová část a výkresová část novostavby 

administrativní budovy, řešeny průvodní a souhrnná technická zpráva, dokumentace stavby, 

výkresová část a technická zpráva. 

V následujících částech práce jsou vypracovány: položkový rozpočet novostavby 

administrativní budovy, časový plán výstavby ve formě řádkového harmonogramu a popis 

jednotlivých zvolených variant obvodového pláště. 

Další oddíl této práce obsahuje technologický postup varianty "A" obvodového pláště, 

tepelně-technické posouzení jednotlivých variant obvodového pláště a jejich položkové 

rozpočty a finanční porovnání. 

Výsledkem diplomové práce je zjištění finanční nákladovosti navrhovaných variant 

obvodových plášťů se srovnatelnými součiniteli prostupu tepla jako podklad pro potenciální 

investiční rozhodování v praxi. 
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2. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1  A.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě: 

Název stavby: Novostavba administrativní budovy 

Katastrální území stavby: 729 30 Ostrava, ul. Smyslova 

Parcelní čísla: 151/1 k.ú. Moravská Ostrava 

Předmět projektové dokumentace: Novostavba administrativní budovy 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Dodavatel stavby: Dle výběrového řízení 

Předpokládané zahájení stavby: Jaro 2016 

Předpokládané dokončení stavby: Jaro 2017 

Předpokládané náklady stavby: 48.000.000,-Kč bez DPH 

Zastavěná plocha domu: 402,16 m2 

 

Údaje o stavebníkovi (investorovi): 

Přímý investor: VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST)  

Sídlo investora: Ludvíka Podéště 1875/17,Ostrava – Poruba 

PSČ: 708 33 

Úřad obce Magistrát města Ostravy 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
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Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Zpracovatel projektu stavby: Ing. Karel Neumann, Na Výspě 652/3, Ostrava 700 30 

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Neumann, Na Výspě 652/3, Ostrava 700 30 

Projektant stavební části: Ing. Karel Neumann, Na Výspě 652/3, Ostrava 700 30 

 

2.2  A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Podkladem pro zpracování dokumentace byly: 

 konzultace dispozičního řešení s objednatelem, 
 výškopisné a polohopisné zaměření  
 snímek katastrální mapy  
 radonový průzkum - nízký radonový index pozemku, RADKONTROL s.r.o. 
 IG průzkum K-GEO, s.r.o. 
 mapové podklady s vedením inženýrských sítí v digitální podobě a tištěné 

podobě 
 platný územní plán města Ostrava 
 odborná prohlídka stávajících objektů a pozemků pro stavbu generálním 

projektantem stavby 
Ze zjištěných okolností vyplývá, že nic nebrání provést stavbu tak, jak je navržena 
v projektové dokumentaci. Pro vytýčení stavby je zpracována Situace na základě kopie 
katastrální 

 

2.3  A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na ulici Smyslova  v Moravské Ostravě. 

Administrativní budova je umístěn na pozemku parc.č. 151/1 k.ú. Moravská Ostrava (okres 
Ostrava-město). 

Rozsah řešeného území je patrný z výkresu situace viz. výkresová část projektové 
dokumentace. 

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území ap.). 

Stavba se nenachází v chráněném území podle právních předpisů 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekt bude napojen na kanalizaci. 
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d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Zájmové území je v územním plánu označeno jako plocha určená ke komerční výstavbě. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu využívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou splněny v předložené dokumentaci a jsou dodrženy 

obecné požadavky na výstavbu a na využití území 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů je doloženo v části E - Dokladová část. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

nejsou 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

nejsou 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

2.4  A.4 ÚDAJE O STAVBĚ  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy vč. parkoviště a zeleně. 

b) Účel užívání stavby 

Parc.číslo Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

151/1 Jiná plocha Ostatní plocha VŠB - Technická univerzita 
Ostrava 
Fakulta stavební (FAST) 
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Jedná se o stavbu komerční, využití stavby – komerční účely, služby, prodej. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro provádění stavby. Projektová 
dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. 

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Technické požadavky na stavby 

§4  Není předmětem PD 

§5, §6, §7  Je v souladu s požadovanými normovými hodnotami a v souladu s platnými 

normami ČSN 

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb 

§8 Novostavba administrativní budovy je navržena dle platných norem ČSN. 

§9 Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

nedošlo k zřícení, přetvoření, poškození, ohrožení provozuschopnosti apod. 

§10 Jsou splněny požadavky  pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 

životního prostředí 

§11, §12 Novostavba administrativní budovy bude provedena tak, aby byly dodrženy 
hygienické předpisy. Okna zajišťují dostatečné denní osvětlení kanceláří a ostatních 
prostor. Sociální zařízení je přímo větratelné okny. Denní osvětlení a vytápění 

administrativní budovy je navrženo v  souladu s normovými hodnotami 

§13 Prosluněny jsou všechny pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem 
využití vyžadují. Nová okna jsou navržena tak, aby proslunění vyhovovalo normovým 

hodnotám. 

§14 Stavby nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným 
hlukem  
a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hluk od vnějších 

zdrojů se nevyskytuje. 
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§15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb je v souladu s požadovanými normovými 

hodnotami. 

§16 Administrativní budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na  
vytápění,  větrání, umělé osvětlení,  klimatizaci byla co  nejnižší  a byly splněny 
požadavky tepelné pohody uživatelů budovy, tepelně technických vlastnosti 

konstrukcí. 

§17 Je zpracován plán BOZP, který je součástí projektové dokumentace. 

Požadavky na stavební konstrukce staveb 

§18 Stavba  je založena na základových pasech způsobem odpovídajícím základovým 
poměrům, zjištěným geologickým průzkumem a splňuje požadavky dané normovými  

hodnotami 

§19 Nové svislé konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny všechny požadavky na 

tepelně technické vlastnosti a akustické normové hodnoty. 

§20 Stropní konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny všechny požadavky na tepelně 
technické vlastnosti a akustické normové hodnoty. Stropy  spolu  s  podlahami  a  
povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové izolace, jejich vzduchová neprůzvučnost a 

kročejová  neprůzvučnost splňují minimální požadavky dané normovými hodnotami. 

§21 Podlahy  podlahové  konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti  v  
ustáleném  a  neustáleném teplotním stavu včetně poklesu    dotykové   teploty  
podlah,  a  dále  požadavky  stavební  akustiky  na  kročejovou a  vzduchovou  
neprůzvučnost  dané  normovými  hodnotami. Povrchy stěn a stropů jsou navrženy 

v souladu s normovými hodnotami. 

§22, §23 Schodiště - prostor  budovy je  přístupný jedním hlavním schodištěm v souladu 
s normovými hodnotami. Povrch  podest vnitřního schodiště je vodorovný beze sklonu 

v  příčném  i  podélném  směru.  

§25 Střešní  konstrukce  splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti  při  prostupu 
tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami. Bude provedeno zateplení ploché střechy. 

§26 Výplně otvorů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti. 
Dodavatel oken a dveří dodá na stavbu certifikaci oken. Vlastnosti oken a dveří jsou 

specifikovány ve výpisu prvků. 

§27 Navržené zábradlí splňuje normové hodnoty. Šikmé zábradlí  schodišť je opatřeno    

zábradelními  madly,  jejichž  umístění  a  provedení splňuje normové hodnoty. 

§28,§29, §30 Není předmětem PD 



Finanční porovnání variant obvodového pláště administrativní budovy v Ostravě  
Průvodní zpráva 

17 

Požadavky na technická zařízení staveb 

§32, §33, §34, §35, §36, §37, §38 Je  řešena v  samostatné části PD v souladu s normovými 

hodnotami a ČSN. 

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb  

§ 42  Stavby pro obchod 

Je v souladu s ČSN a požadavky vyhlášky 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha 402,16 m2 

Obestavěný prostor 4 875,50 m3 

Užitná plocha 924,96 m2 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budovy apod.) 

Spotřeba dešťové a odpadní vody: 

- množství odpadních vod: Qsp=Qp=0,042l/s=3,6m3/den 

- množství dešťové vody: Qr=i x A x C=0,03 x 27,88 x 12,38 x 0,8=8,28 l/S 

    i – intenzita deště=0,03 l/s.m2 

    C – součinitel odtoku dešťových vod [-] 0,8 

Spotřeba vody: 

- specifická potřeba vody  =56/365=0,15m3/obyvatel=150l/pracovník 

- průměrná spotřeba vody  Qp=24 x 150=3600l/den = 0,042 l/den = 0,0525 l/s 

- maximální denní potřeba vody Qm=Qp x kd=3600 x 1,25 = 4500l/den=0,0525 l/s 
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- maximální hodinová potřeba Qh=1/24 x Qp x kd x kh= 

=1/24 x 4500 x 1,8=337,5 l/hod=0,1134 l/s 

Roční potřeba vody   Q=Qp x 365 = 3,6 x 365 = 1314 m3/rok 

Spotřeba elektřiny: 

- instalovaný příkon cca 12 kW, soudobý výkon 18 kW, 

- roční spotřeba cca 18 000 kW 

Spotřeba plynu: 

- hodinová spotřeba plynu cca 10 m3/hod 

- roční spotřeba plynu bude činit cca 9 075 m3/rok 

Zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.: 

Druh odpadu Kód odpadu 

Papírové a lepenkové obaly 150101 

Kovové obaly 150104 

Beton 170101 

Cihly 170102 

Tašky a keramické výrobky 170103 

Dřevo 170201 

Sklo 170202 

Plasty 170203 

Asfaltové směsy obsahující dehet S 170301(*) 

Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek S 170409(*) 

Kabely 170411 

Jiné stavební a demoliční odpady 170904 

Papír a lepenka 200101 

Textilní materiály 200111 

Směsný komunální odpad 200301 
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Uliční smetky 200303 

Tab. 2 Odpady vzniklé při výstavbě 

Tyto odpady budou likvidovány dodavatelskou firmou v souladu se zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb. 
Odpady vzniklé při provozu: 

Druh odpadu Kód odpadu 

Papírové obaly 150101 

Papír 200101 

Plasty 200139 

Drobné kovové předměty 200140 

Uliční smetky 200303 

Tab. 3 Odpady vzniklé při provozu 

Běžný odpad bude skladován v popelnicové kontejnerové nádobě, která bude umístěna u 
příjezdové komunikace administrativní budovy  a vyvážena smluvním partnerem investora. 
 

Omezení a odstranění negativních vlivů na životní prostředí: 

Odstranění a omezení negativních vlivů na životní prostředí není plánováno, protože objekt 
nebude svým provozem nijak narušovat životní prostředí, neboť nebude produkovat žádné 
škodlivé a toxické látky. 
 

Třída energetické náročnosti budovy: 

- klasifikační třída energetické náročnosti budovy C 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba bude realizována jako celek. 

Předpokládaná doba realizace  

Zahájení realizace díla: duben 2016 

Dokončení realizace díla: duben 2017 

k) Orientační náklady stavby 

48.000.000 Kč bez DPH 
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2.5  A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Stavba je členěna na stavební objekty. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty.  

Provozní soubory nejsou ve stavbě obsaženy. 

Předmětem tohoto projektu je objekt 

SO 01: Administrativní budova 

Ostatní objekty nejsou předmětem toho projektu – jsou řešeny samostatně 

SO 02: Zpevněné plochy a komunikace 

SO 03: Plynovodní přípojka 

SO 04: Vodovodní přípojka 

SO 05: Kanalizace dešťová 

SO 06: Kanalizace splašková 

SO 07 Veřejné osvětlení 

SO 08: Sadové a terénní úpravy 

SO 09: Elektroinstalace, Kabelové rozvody NN, přípojka 
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3. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek stavby je charakterizován jako ostatní plocha. Okolní pozemek je charakterizován 
z hlediska druhu jako ostatní plocha s využitím ostatní komunikace. Pozemky jsou přístupné 

z veřejné komunikace ulice Smyslova. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci přípravy stavby byly provedeny hydrogeologické průzkumy a geologické průzkumy, 

jehož výsledky jsou zahrnuty do projektové dokumentace. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Před prováděním prací musí být vytyčeny veškeré 
inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek 

jejich správců. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby 
nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad 
přípustnou mez. Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů. Po realizaci stavby nebudou 

zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu (není předmětem tohoto 

projektu viz. samostatný projekt). 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující a související investice.  

 

3.2 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

3.2.1 B.2.1 Účel užívání stavby 

 Jedná se o novostavbu administrativní budovy s přízemními prostory pro komerční 
využití. Navržený objekt je nepodsklepená, třípodlažní, administrativní budova, tvaru 
obdélníku. Objekt je určen zcela ke komerčnímu využití. V 1. NP jsou navrženy obchodní 

prostory doplněné o restauraci a ve 2. NP a 3. NP jsou naprojektovány kancelářské prostory. 

3.2.2 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulačních prvků stanovených 

Územním plánem města Ostravy.  

Dopravní napojení území je navrženo komunikací z ul. Smyslova umožňující dopravní 

napojení parcely.  

Zástavba administrativní budovy je začleněna do stávající zástavby.  

Administrativní budova je doplněna výsadbou vzrostlé zeleně orientované zejména podél 

komunikace. 

Návrh prostorového řešení vychází z urbanistických požadavků pro dané území – funkční 
využití „komerční“ s výškou tří nadzemních podlaží. Navržená administrativní budova je 
nepodsklepena, postavená na pravidelném půdoryse o výšce tří nadzemních podlaží 

zastřešená plochou střechou.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení objektu, včetně řešení přístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Architektonická koncepce administrativní budovy vychází z požadavků uživatele na funkční 
stavbu s požadavkem na ekonomické víceúčelové využití administrativní budovy. Velikost a 



Finanční porovnání variant obvodového pláště administrativní budovy v Ostravě  
Souhrnná technická zpráva 

23 

uspořádání jsou dány požadavky navrhovaných prostor. Tvar a barevné řešení bude odpovídat 

principu urbanistické skladby celého území.  

Architektonické řešení vychází s ohledem na účel budovy, optimalizaci pořizovacích nákladů 
a její začlenění do okolní zástavby. Objekt má tři nadzemní podlaží, objekt není podsklepen.  
Půdorysný tvar objektu vychází z obdélníkového tvaru. Střecha je navržena jako plochá 
s atikou, vyspádována k vnitřním vtokům. Fasáda je provedena v silikonové probarvené 

omítce dle volby investora.  

V prvním nadzemním podlaží slouží jako vstup do budovy. Vstup do budovy je zvlášť pro 
firmu VŠB TUO s.r.o. a zvlášť pro jednotlivé nájemníky. Jedná se o dva nájemní prostory se 
sociálním zázemím. Každý nájemní prostor je přístupný zepředu a zezadu objektu. Zadní 
vstup do firmy slouží jako napojovací uzel, ve kterém jsou umístěny přípojky vody. Za 
recepcí následuje komunikační prostor se schodištěm a proskleným výtahem pro osoby 
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Komunikační prostor prochází přes všechna 

podlaží až po 3.NP. 

 

V 2.NP: ze schodiště vedou dva vstupy. Jeden vede do chodby, ze které je přístup do skladu, 
kancelářských prostor, IT oddělení se samostatnou místnosti serveru a obchodní oddělení 
se samostatnou místností pro vedoucího obchodního oddělení. Druhý vede do chodby ze které 
je přístup konferenční místnosti a denní místnosti. Z této chodby je přístup i do sociálního 

zázemí daného podlaží, vč. úklidové komory a wc. 

V 3.NP: ze schodiště jsou opět dva východy. Vstupy jsou do navazujících chodeb a 
následným přístupem do kancelářeských prostor, účetního oddělení a archívu. Z chodby je 

přístup i do sociálního zázemí daného podlaží vč. úklidové komory a wc. 

 

Zpevněné povrchy jsou řešeny ze zámkové dlažby do betonových obrubníků. 

Všechny veřejně přístupné prostory jsou řešeny tak, aby byl zajištěn souladu s vyhláškou č. 
369/2001 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
Architektonické řešení vychází s ohledem na účel budovy, optimalizaci pořizovacích nákladů 
a její začlenění do okolní zástavby. Objekt má tři nadzemní podlaží, objekt není podsklepen.  
Půdorysný tvar objektu vychází z obdélníkového tvaru. Střecha je navržena jako plochá 
s atikou, vyspádována k vnitřním vtokům. Fasáda je provedena v silikonové probarvené 
omítce barvy dle výběru investora.  

Hlavní vstup do objektu administrativní budovy je orientován ze dvou stran (jiho-výchdoní a 
severo-západní). Hlavní vstupy do nájemních prostorů jsou orientovány z jiho-východního 
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směru. Vedlejsí vstupy do objeku administrativní budovy i nájemních prostorů jsou 

orientovány ze severo-západní strany objektu budovy. 

Řešení oken a jejich výška a umístění umožní denní osvětlení. Umělé osvětlení je řešeno 

samostatnou částí PD. 

 

3.2.3 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Vstup do budovy je zvlášť pro firmu VŠB TUO s.r.o. a zvlášť pro jednotlivé nájemníky. 
Jedná se o dva nájemní prostory se sociálním zázemím. Každý nájemní prostor je přístupný 
zepředu a zezadu objektu. Zadní vstup do firmy slouží jako napojovací uzel, ve kterém jsou 
umístěny přípojky vody. Za recepcí následuje komunikační prostor se schodištěm a 
proskleným výtahem pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Komunikační 

prostor prochází přes všechna podlaží až po 3.NP. 

Technologie výroby – nejedná se o výrobní objekt. 

 

3.2.4 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Všechny veřejně přístupné prostory jsou řešeny tak, aby byl zajištěn souladu s vyhláškou č. 
369/2001 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

3.2.5 B.2.5  Bezpečnost užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu bylo maximálně 
sníženo riziko úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým 
proudem. Čištění oken, dveří a prosklených ploch bude zajištěno na základě technologického 
postupu. Při mytí oken platí přísný zákaz vstupu na parapety oken!. Jako ochrana před úderem 
blesku a ostatními vlivy atmosférické elektřiny bude na objektu nainstalována hromosvodová 
soustava, u které bude provedena revizní zpráva. 

 

3.2.6 B.2.6 Základní charakteristika 

a) Stavební řešení 

Základy 

Objekt je založen na základových pásech a patkách. Pásy a patky budou provedeny ze 

železobetonu. Materiál  základových pásu beton třídy C25/30 XC2, výztuž ocel R 10505. 

Základy budou opatřeny štěrkovým hutněným podsypem tl. 100mm a podkladním betonem tl. 
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50mm. Z vnější strany bude základ zateplen xps tl. 70mm a oddělen od zeminy nopovou fólii 

vč. lišt a kotvení. 

Svislé konstrukce 

Jedná se budovu jejíž nosný systém je smíšený – ŽB sloupy (beton C30/37 XC1, ocel 

R 10505) v kombinaci s nosným cihelným zdivem POROTHERM Profi v pevnosti P15. 

Vnitřní příčky jsou provedeny rovněž z cihelných tvárnic POROTHERM a SDK.  

Svislé konstrukce budou zatepleny pomocí ETICS z minerální vlny tl. 120 mm viz 

skladba zateplovacího systému. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou provedeny jak železobetonové tl. 250mm (beton C30/37 XC1, ocel R 

10505). 

Střecha nad 3.NP bude provedena jako plochá viz. skladby. 

 

Schodiště a rampy 

Nové schodiště v budově bude provedeno jako železobetonové (beton C25/30 XC1, 

ocel R 10505) s dvěma středními schodnicemi se samostatnými teracovými stupni. 

 

Výtah 

Je navržen nový prosklený hydraulický výtah. Výtahová kabina bude o rozměrech 

1100/1400 s dveřním otvorem šířky 900mm. Výtah bude vybaven pro osoby s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace. 

  Výtah – hydraulický, prosklený  

- rychlost 0,4m/s 
- nosnost 630kg 
- 9,5kW, 29A 
- frekvenční měnič 
- uzpůsoben pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
- nerez prvky. 
- podrobně viz. výkresová část dodavatele výtahu 

 

Zastřešení 

Skladby střech: 
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S01 - Hydroizolace střechy - fóliová hydroizolace (PVC, EPDM, FPO, TPO) 1,5 
mm 

- Geotextílie 300g/m2      -  

- tepelná izolace - EPS 150 S STABIL    260 mm 

 - spádový klín - tepelná izolace– EPS 150 S STABIL  0-70 mm 

- Separační vrstva (pojistná HI) – modifikovaný asf. pás   5 mm 

 - Konstrukce stropu – ŽB      250 mm 

 - omítka         25 mm 

 

Úpravy povrchů vnitřní 

Budou provedeny vnitřní vápenocementové omítky na zděné části stavby. Na jádrovou 
vrstvu bude provedena penetrační disperze. Na takto upravený povrch bude proveden 
štuk (první vyrovnávací a druhá finální vrstva). Sanitární prostory budou opatřeny 
keramickými obklady.  

 

Úpravy povrchů vnější 

Na provedené cihelné zdivo bude proveden vnější zateplovací systém včetně omítek v 
tl.  120 mm ŽB konstrukce budou opatřeny zateplovacím systémem vč. omítek v tl. 
120mm. 

Pro sokl vysoký do 300 mm nad terén bude vytvořen použitím soklového 
zateplovacího systému tl. 100 mm. Pro sokl bude použit polystyrén XPS. 

Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny zateplovacím systémem tl. 30 mm. 

Podhled stropu a vstupní pasáže bude zateplen minerální vlnou tl. 120 mm. 

 

Skladba zateplovacích systémů: 

ZS1, ZS2 - Fasádní zateplovací systém (minerální vlna) podhled - omítka: 

 - Lepící tmel 

 - desky z minerální vlny tl.120mm a 30 mm  (tuhá MV, vč. připevňovacích 
hmoždinek) 

 - Stěrka + armovací tkanina 
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 - Základní nátěr po omítky 

 - Krycí silikonová omítka zrno 2,0 mm – zatíraná struktura  

Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být 
certifikovány a celý kontaktní zateplovaní systém bude proveden v kvalitativní 
třídě A podle cechu pro zateplování budov nebo evropský cech ETAG. 

 

Podhledy 

Stropní podhled bude sádrokartonový kotvený na ocelové profily. V místnostech 
s vyšší vlhkostí (sprcha) bude podhled proveden jako voděodolný. V prostoru 
chráněné únikové cesty bude tento podhled proveden v požární odolností dle PBŘ. 

 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové části. Ve všech 
podlahách bude vložena tepelná izolace – podlahový polystyren EPS min 150 kPa. 
Jako betonová mazanina bude použit samonivelační anhydritový potěr. 

 

Výplně otvorů 

Okna a prosklené fasády budou hliníkové zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel 
prostupu tepla U okna max. 1,5 W/m²K. Venkovní vstupní dveře budou hliníkové se 
součinitel prostupu tepla U max. 1,7 W/m²K. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do 
dřevěné obložkové zárubně.  

 

Izolace proti vodě 

Bude provedena vodorovná izolace na podkladním betonu. Jako vodorovná 
hydroizolace bude použit modifikovaný asf. pás. 

Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku s vodou (koupelna), budou 
pod obklady izolovány pružnou nátěrovou hydroizolační hmotou a spárovány 
hydroizolační spárovací hmotou. 

 

Izolace střech 

Ploché střechy budou zatepleny EPS tl. 260mm  
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Izolace tepelné a akustické 

Do skladeb podlah bude vložena vrstva tepelná izolace podlahový EPS 150 S tl. 120 
mm. Pro zateplení základů bude použit XPS. ŽB stropy 3. NP budou zatepleny EPS S 
a dle skladby střechy.  

Zateplení fasády bude provedeno pomocí EPS F 70 (kontaktní zateplovací systém) 

Bude proveden akustický podhled na základě zpracování akusticky. 

 

Klempířské konstrukce 

Klempíř provede střešní okapy a svody, oplechování parapetů oken, atd. Navržený 
materiál poplastovaný plech. 

 

Truhlářské konstrukce 

Truhlář provede osazení oken, dveří, obložkových zárubní, parapetů, montáž prahů, 
apod. 

 

Zámečnické konstrukce 

Budou provedeny montáže zámečnických konstrukcí.  

 

Malby a nátěry 

Malíř provede práce spočívající ve vymalování omítnutých vnitřních prostorů – 
barvou bílou. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek.  

Nátěry kovových konstrukcí budou provedeny 2x základní a 1x synt. email. Dřevěné 
konstrukce budou natřeny lazurovacím lakem. 

 

Komíny 

Není předmětem této PD. 

 

Zpevněné plochy 

Okolo objektu budou provedeny nové zpevněné plochy řešené samostatnou částí 
objektu SO 02 - Parkovací a zpevněné plochy objektu. 
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Vysazování zeleně 

V zeleném pásu mezi zpevněnými plochami bude provedeno nově osetí trávou. 

 

 

 

Zdravotechnické rozvody 

Kanalizace, odvod dešťových a splaškových vod 

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace budou provedeny z PVC trub vedených v instalačních 
jádrech. Svodné potrubí bude provedeno pod podlahou 1. NP a bude napojeno na veřejný 
systém smíšené kanalizace. Větrací potrubí kanalizace bude vyvedeno nad střechu objektu. 

Odvod dešťových vod bude sveden svody dešťové kanalizace (vyhřívanými 2 vpusti) uvnitř 
objektu administrativní budovy a napojen na veřejnou kanalizaci.  

Odvod dešťové vody stříšky nad lodžiemi bude sveden do žlabu a po fasádě objektu veden 

povrchově svody napojenými na veřejnou kanalizaci. 

 

Vodoinstalace, zásobování pitnou vodou, ohřev TUV 

Zásobování pitnou vodou je realizováno z veřejné sítě, dodávka bude tlakem v této síti. 
Rozvody k zařizovacím předmětům bude provedeno z měděných trubek vedených ve 
drážkách ve zdivu, rozvody TUV budou izolovány izolačními trubicemi (Tubex, Mirelon). 

Ohřev TUV bude řešen jako průtočný, dodávka tepla bude centrální. 

 
Plynoinstalace 

V objektu bude proveden NTL rozvod. Rozvod ZP bude veden instalačními jádry a bude 
napojen na veřejný NTL plynovod. 

 

Vytápění objektu 

Řešeno samostatnou projektovou částí. 

VZT a klimatizace 

Řešeno samostatnou projektovou částí. 
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Elektroinstalace 

Zásobování elektrickou energií bude napojena na veřejnou síť NN kabelovou přípojkou.  

Ostatní práce 

Veškeré truhlářské, klempířské a zámečnické práce budou nové, osazené dle příslušných 
norem. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení vychází z technického návrhu a požadavků na 

požární bezpečnost stavby a statiku  

Objekt je založen na základových pásech a patkách. Pásy a patky budou provedeny ze 

železobetonu. Materiál  základových pásu beton třídy C25/30 XC2, výztuž ocel R 10505. 

Základy budou opatřeny štěrkovým hutněným podsypem tl. 100mm a podkladním betonem tl. 

50mm. Z vnější strany bude základ zateplen xps tl. 70mm a oddělen od zeminy nopovou fólii 

vč. lišt a kotvení. 

Jedná se budovu jejíž nosný systém je smíšený – ŽB sloupy (beton C30/37 XC1, ocel 

R 10505) v kombinaci s nosným cihelným zdivem POROTHERM Profi v pevnosti P15. 

Vnitřní příčky jsou provedeny rovněž z cihelných tvárnic POROTHERM a SDK.  Svislé 

konstrukce budou zatepleny pomocí ETICS z minerální vlny tl. 120 mm viz skladba 

zateplovacího systému. 

Stropy jsou provedeny jak železobetonové tl. 250mm (beton C30/37 XC1, ocel R 

10505). Střecha nad 3.NP bude provedena jako plochá viz. skladby. Nové schodiště v budově 

bude provedeno jako železobetonové (beton C25/30 XC1, ocel R 10505) s dvěma středními 

schodnicemi se samostatnými teracovými stupni. 

Výtah Je navržen nový prosklený hydraulický výtah. Výtahová kabina bude o 

rozměrech 1100/1400 s dveřním otvorem šířky 900mm. Výtah bude vybaven pro osoby 

s omezenou schopnosti pohybu a orientace.  Skladby střech viz. projektová dokumentace. 

Budou provedeny vnitřní vápenocementové omítky na zděné části stavby. Na jádrovou 

vrstvu bude provedena penetrační disperze. Na takto upravený povrch bude proveden štuk 

(první vyrovnávací a druhá finální vrstva). Sanitární prostory budou opatřeny keramickými 

obklady.  
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Úpravy povrchů vnější. Na provedené cihelné zdivo bude proveden vnější zateplovací 

systém včetně omítek v tl.  120 mm ŽB konstrukce budou opatřeny zateplovacím systémem 

vč. omítek v tl. 120mm. 

Pro sokl vysoký do 300 mm nad terén bude vytvořen použitím soklového 

zateplovacího systému tl. 100 mm. Pro sokl bude použit polystyrén XPS. 

Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny zateplovacím systémem tl. 30 mm. 

Stropní podhled bude sádrokartonový kotvený na ocelové profily. V místnostech 

s vyšší vlhkostí (sprcha) bude podhled proveden jako voděodolný. V prostoru chráněné 

únikové cesty bude tento podhled proveden v požární odolností dle PBŘ. 

Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové části. Ve všech 

podlahách bude vložena tepelná izolace – podlahový polystyren EPS min 150 kPa. Jako 

betonová mazanina bude použit samonivelační anhydritový potěr. 

Okna a prosklené fasády budou hliníkové zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel 

prostupu tepla U okna max. 1,5 W/m²K. Venkovní vstupní dveře budou hliníkové se 

součinitel prostupu tepla U max. 1,7 W/m²K. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do 

dřevěné obložkové zárubně.  

Izolace proti vodě Bude provedena vodorovná izolace na podkladním betonu. Jako 

vodorovná hydroizolace bude použit modifikovaný asf. pás. 

Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku s vodou (koupelna), budou 

pod obklady izolovány pružnou nátěrovou hydroizolační hmotou a spárovány hydroizolační 

spárovací hmotou. 

Klempířské konstrukce - Klempíř provede střešní okapy a svody, oplechování 

parapetů oken, atd. Navržený materiál poplastovaný plech.  

Truhlářské konstrukce oken, dveří, obložkových zárubní, parapetů, montáž prahů, 

apod. 

Malby omítnutých vnitřních prostorů – barva bílá.  Nátěry kovových konstrukcí budou 

provedeny 2x základní a 1x synt. email. Dřevěné konstrukce budou natřeny lazurovacím 

lakem. 

3.2.7 B.2.7 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické hodnocení objektu bylo zpracováno energetickým auditem, který je 
podkladem pro realizaci dle této projektové dokumentace na základě doporučené varianty 

z EA. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Třída energetické náročnosti budovy: 

- klasifikační třída energetické náročnosti budovy C 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neposuzuje se, objekt je napojen na plynovou kotelnu. Po realizaci stavby je nutné provést 
vyregulování otopné soustavy a úpravu teploty topné vody. (není předmětem toho projektu, 

bude řešeno samostatně). 

3.2.8 B.2.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

Požadavky na vnitřní prostředí v administrativních budovách  je definováno vyhláškou. 

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je 
potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace 

CO2. 

Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větráním 

okny a VZT. 

V celém objektu jsou navržena desková otopná tělesa s možností pravého spodního připojení. 

Otopná tělesa jsou zavěšena na upevňovací soupravy. 

Osvětlení je řešeno většinou kombinované, pouze v místnostech bez oken je zajištěno pouze 

umělé. 

Zásobování vodou je zajištěno z rozvodu vody. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizační sítě. 

Stavba neovlivní nijak zásadně okolní stavby. Vzhledem k jejím umístěním nedojde k 

zastínění okolních staveb. 

 

3.2.9 B.2.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Při prohlídce a předběžných stavebních průzkumech nebyly zjištěny závady či překážky 

bránící realizaci stavební akce. 

Byl proveden radonový průzkum s výsledkem nízkého rizika, není tedy nutné protiradonové 

opatření. Jako ochrana poslouží hydroizolace proti zemní vlhkosti.  

Protokol o měření bude přiložen v dokladové části. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. Jako ochrana proti bludným proudům postačí stávající stavební řešení 

elektroinstalace a obsyp základů nevodivou zeminou (písek, štěrk) 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se, stavba není dotčena 

d) Ochrana před hlukem 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy požadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění. 

Vlastním provozem nezatíží stavba okolní prostředí nepříznivými účinky hluku ani vibrací. 
V průběhu výstavby bude emise hluku nárazová, zdrojem hluku bude provádění stavebních 
činností a provoz stavebních strojů. Tato hluková emise bude časově omezena na období 

výstavby objektu a pouze po denní dobu.  

Při výstavbě nebudou používány mechanické prostředky, které by mohly způsobit vznik 
vibrací, šířících se do okolí stavby. V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení 

prašnosti a hlučnosti v blízkosti staveniště. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření. 

 

3.3 B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizační přípojka bude napojena na veřejnou kanalizaci. 

Administrativní budova bude napojen na stávající vodovodní řad, který je veden v přilehlé 
místní komunikaci. Z tohoto řadu bude provedena vodovodní přípojka navrtáním a povede 

přes chodník, zelený pás do vodoměrné šachty 

Plynovodní přípojka bude začínat napojením na stávající plynovod. Plynovodní přípojka bude 
překopem vedena na hranici objektu a bude ukončena hlavním uzávěrem plynu osazeným ve 

stavebně připravené skříni vně budovy. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizační přípojka PP DN300, připojená vložením T-kusu do stávajícího kanalizačního 

řadu, délka 17,65 m. 
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Materiál vodovodní přípojky HDPE PE 100 SDR 17, Ø40x5,6 mm dl. 7,26 m připojeno 

navrtávacím pásem. 

Plynovodní přípojka je navržena z potrubí PE 100 SDR 11 D40 dl. 20,38 m. 

3.4 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Stavba je připojena k místní komunikaci Smyslova. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny 

v samostatné kapitole SO 02: Zpevněné plochy a komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je připojena k místní komunikaci Smyslova. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny 
v samostatné kapitole SO 02: Zpevněné plochy a komunikace. Před zahájením výkopových 

prací musí být inženýrské sítě vytyčeny jejich správci. 

c) Doprava v klidu 

K odstavení osobních vozidel je navrženo parkoviště u objektu administrativní budovy. 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v samostatné kapitole SO 02: Parkoviště a zpevněné 

plochy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Podél pozemku 151/1 je umístěna komunikace pro pěší. Na tuto komunikaci se napojí nově 

navržený chodník. 

 

3.5 B.5ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy v místech dotčených stavbou 

Terénní úpravy budou spočívat v rekultivaci kulturní vrstvy případně v jejím doplnění, 

provedení rozprostření, vyrovnání shrabáním a osetí travním semenem. 

b) Použité vegetační prvky 

Neřeší se 

c) Biotechnická opatření 

Neřeší se  
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3.6 B.6 POPIS VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

b)Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů 

ochrana rostlin a živočichů apod.) 

Není 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nejsou 

3.7 B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Navržená stavba nevyžaduje žádná opatření pro ochranu obyvatelstva. 

 

3.8 B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Při realizaci stavby jsou požadovány potřeby médií, jedná se o zdroj NN a vody. Budou 
zřízeny napojovací místa pro odběr těchto energií. Tyto napojovací místa budou osazeny 
samostatnými podružnými měřeními. 

b) odvodnění staveniště, 

Vzhledem k charakteru zájmového území není zvláštní odvodnění staveniště navrženo. V 
případě silných dešťů bude voda ze stavební jámy čerpána a odváděna do příkopu přilehlé 
komunikace. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní 
infrastrukturu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
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Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd bude z ulice 
Smyslova. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba při realizaci nevyvolá výrazné negativní vlivy na okolní stavby pozemky. Zhotovitel je 
povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb. 

Vliv na okolní stavby a pozemku budou minimalizovány určenou pracovní dobou, popřípadě 
kropení výkopových prací při suchém počasí, očištění dopravních prostředků před výjezdem 
na veřejnou komunikaci atd. Jedná se především o zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí 
stavby. Případné poškození pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby 
opraveno a popř. obnoveno stávající zatravnění a pěší komunikace. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude oploceno. V případě zvýšené prašnosti budou výkopové práce prováděny za 
průběžného kropení. Kácení stromů stavba nevyžaduje. Asanace ani demolice nejsou 
navrhovány. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Celkový zábor pro staveniště bude pouze dočasný. Bude se jednat přibližně o 300 m2 a to 
výhradně na pozemku ve vlastnictví investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Při realizaci stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech (v platném znění), musí být vzniklé odpady řádně vytříděny a využitelné 
složky nabídnuty k dalšímu zpracování. 

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při 
výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o 

nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. 

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební 
činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle 

dalších souvisejících předpisů a nařízení. 

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu 

odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií: 

Katal. číslo druh odpadu      způsob nakládání 

17 01 07 Směsi nebo frakce bet., cihel,    řízená skládka 

  ker. výr.neuved pod č. 17 01 06    
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17 02 01 dřevo       řízená skládka 

17 02 02 sklo       recyklace 

17 02 03 plasty       recyklace  

17 03 02 asfalt neobsahující dehet    řízená skládka 

17 04 01 měď, bronz, mosaz     řízená skládka 

17 04 05 železo anebo ocel     řízená skládka 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené     řízená skládka 

  pod č. 17 05 03   

17 06 02 izolační materiály neuvedené    řízená skládka 

  pod č. 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady   řízená skládka 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly    recyklace 

15 01 02 plastové obaly     recyklace 

08 01 11 odp. barvy a laky obsahující     řízená skládka 

  org. rozpouštědla  

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební 

firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při realizaci dojde k zemním pracím spojených s hloubením jámy a rýh. Prozatimní deponie 
budou zřízeny přímo na stavebním pozemku. Přebytečná vytěžená zemina bude po ukončení 
odvážena na řízenou skládku. Předpokládaný objem odvezené zeminy je cca 350 m3. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Pří a po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a 
odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, 
folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních 
prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 
Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle 
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daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo 
více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel 
stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo 
zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými 
odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání na základě autorizace. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 

362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb. 

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude 
zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na 

pracovišti). 

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). 
Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a 

revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří. 

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance. Je 

zpracován plán BOZP, který je přiložen viz samostatná část projektové dokumentace.  

Investor je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Všechny veřejně přístupné prostory jsou řešeny tak, aby byl zajištěn souladu s vyhláškou č. 
369/2001 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Nenavrhují se. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,  

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
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Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby  leden 2016 

Zahájení stavby  duben 2016 

Dokončení stavby  duben 2017 

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na 

základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.  

 Skrývka ornice, Výkopové práce 

 Bednění, zemnění, Základové pásy a patky 

 Ležatá kanalizace 

 Násypy pod základovou desku 

 Základová deska 

 Hydroizolace pod nosné zdivo  1.NP 

 ŽB sloupy 1.NP 

 Nosné zdivo 1.NP 

 Monolitický strop ŽB nad 1.NP+ ŽB věnce + armování, betonáž 

 ŽB sloupy 2.NP 

 Nosné zdivo 2.NP 

 Monolitický ŽB strop nad 2 .NP + ŽB věnce + armování, betonáž 

 ŽB sloupy 3.NP 

 Nosné zdivo 3.NP 

 Monolitický ŽB strop nad 3 .NP + ŽB věnce + armování, betonáž 

 Zastřešení + vyzdívka atik, střešní plášť 

 Vyzdívky příček 1.NP, 2.NP, 3.NP 

 Výplně otvorů 

 Montáž lešení, ETICS, vnější omítka, venkovní parapety 

 Omítky, obklady, podlahy 

 Kce klempířské, truhlářské, zámečnické 

 Zdravotechnika, ústřední topení, elektroinstalace 

 Přípojky (NN, voda, plyn, kanalizace) 

 Terénní a sadové úpravy 
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4. D TECHNICKÁ ZPRÁVA  

4.1 D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO 
OBJEKTU 

 

4.1.1 D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a  provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické  řešení  a  
technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy s přízemními prostory pro komerční využití.   

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení objektu, včetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Architektonické řešení vychází s ohledem na účel budovy, optimalizaci pořizovacích nákladů 
a její začlenění do okolní zástavby. Objekt má tři nadzemní podlaží, objekt není podsklepen.  
Půdorysný tvar objektu vychází z obdélníkového tvaru. Střecha je navržena jako plochá 
s atikou, vyspádována k vnitřním vtokům. Fasáda je provedena v silikonové probarvené 
omítce barvy dle výběru investora.  

V prvním nadzemním podlaží slouží jako vstup do budovy. Vstup do budovy je zvlášť pro 
firmu VŠB TUO s.r.o. a zvlášť pro jednotlivé nájemníky. Jedná se o dva nájemní prostory se 
sociálním zázemím. Každý nájemní prostor je přístupný zepředu a zezadu objektu. Zadní 
vstup do firmy slouží jako napojovací uzel, ve kterém jsou umístěny přípojky vody. Za 
recepcí následuje komunikační prostor se schodištěm a proskleným výtahem pro osoby 
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Komunikační prostor prochází přes všechna 

podlaží až po 3.NP. 

V 2.NP: ze schodiště vedou dva vstupy. Jeden vede do chodby, ze které je přístup do skladu, 
kancelářských prostor, IT oddělením se samostatnou místnosti severu a obchodní oddělení 
se samostatnou místností pro vedoucího obchodního oddělení. Druhý vede do chodby ze které 
je přístup do kanceláří, konferenční místnosti a denní místnosti. Z této chodby je přístup i do 

sociálního zázemí daného podlaží, vč. úklidové komory a wc. 

V 3.NP: ze schodiště jsou opět dva východy. Vstupy jsou do navazujících chodeb a 
následným přístupem do kanceláří, účetního oddělení a archívu. Dále pak denní místnosti. 

Z chodby je přístup i do sociálního zázemí daného podlaží, vč. úklidové komory a wc. 
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Zpevněné povrchy jsou řešeny ze zámkové dlažby do betonových obrubníků. 

Všechny veřejně přístupné prostory jsou řešeny tak, aby byl zajištěn souladu s vyhláškou č. 
369/2001 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
Hlavní vstup do objektu administrativní budovy je orientován ze dvou stran (jiho-výchdoní a 
severo-západní). Hlavní vstupy do nájemních prostorů jsou orientovány z jiho-východního 
směru. Vedlejsí vstupy do objeku administrativní budovy i nájemních prostorů jsou 

orientovány ze severo-západní strany objektu budovy. 

Řešení oken a jejich výška a umístění umožní denní osvětlení. Umělé osvětlení je řešeno 

samostatnou částí PD. 

Technické a konstrukční řešení  objektu 

Vytyčení 
Vytýčení objektu bude provedeno k tomu oprávněnou osobou. Souřadnice rohů 

objektu v souřadnicovém systému S-JTSK, ±0,000 ve výškopisném systému Bpv. V prostoru 

staveniště budou pro účely podrobného vytýčení provedeny dočasné stabilizované body. 

 

Základy 

Objekt je založen na základových pásech a patkách. Pásy a patky budou provedeny ze 

železobetonu. Materiál  základových pásu beton třídy C25/30 XC2, výztuž ocel R 10505. 

Základy budou opatřeny štěrkovým hutněným podsypem tl. 100mm a podkladním betonem tl. 

50mm. Z vnější strany bude základ zateplen xps tl. 70mm a oddělen od zeminy nopovou fólii 

vč. lišt a kotvení. 

Svislé konstrukce 

Jedná se budovu jejíž nosný systém je smíšený – ŽB sloupy (beton C30/37 XC1, ocel 

R 10505) v kombinaci s nosným cihelným zdivem POROTHERM Profi v pevnosti P15. 

Vnitřní příčky jsou provedeny rovněž z cihelných tvárnic POROTHERM a SDK.  

Svislé konstrukce budou zatepleny pomocí ETICS z minerální vlny tl. 120 mm viz 

skladba zateplovacího systému. 

 



Finanční porovnání variant obvodového pláště administrativní budovy v Ostravě  
Technická zpráva 

 

42 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou provedeny jak železobetonové tl. 250mm (beton C30/37 XC1, ocel R 

10505). 

Střecha nad 3.NP bude provedena jako plochá viz. skladby. 

 

Schodiště a rampy 

Nové schodiště v budově bude provedeno jako železobetonové (beton C25/30 XC1, 

ocel R 10505) s dvěma středními schodnicemi se samostatnými teracovými stupni. 

 

Výtah 

Je navržen nový prosklený hydraulický výtah. Výtahová kabina bude o rozměrech 

1100/1400 s dveřním otvorem šířky 900mm. Výtah bude vybaven pro osoby s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace. 

  Výtah – hydraulický, prosklený  

- rychlost 0,4m/s 
- nosnost 630kg 
- 9,5kW, 29A 
- frekvenční měnič 
- uzpůsoben pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
- nerez prvky. 
- podrobně viz. výkresová část dodavatele výtahu 

 

Zastřešení 

Skladby střech viz. projektová dokumentace: 

 

Úpravy povrchů vnitřní 

Budou provedeny vnitřní vápenocementové omítky na zděné části stavby. Na jádrovou 
vrstvu bude provedena penetrační disperze. Na takto upravený povrch bude proveden 
štuk (první vyrovnávací a druhá finální vrstva). Sanitární prostory budou opatřeny 
keramickými obklady.  
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Úpravy povrchů vnější 

Na provedené cihelné zdivo bude proveden vnější zateplovací systém včetně omítek v 
tl.  120 mm ŽB konstrukce budou opatřeny zateplovacím systémem vč. omítek v tl. 
120mm. 

Pro sokl vysoký do 300 mm nad terén bude vytvořen použitím soklového 
zateplovacího systému tl. 100 mm. Pro sokl bude použit polystyrén XPS. 

Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny zateplovacím systémem tl. 30 mm. 

Podhled stropu a vstupní pasáže bude zateplen minerální vlnou tl. 120 mm. 

 

Skladba zateplovacího systému: 

ZS - Fasádní zateplovací systém (minerální vlna) podhled - omítka: 

 - Lepící tmel 

 - desky z minerální vlny tl.120mm a 30 mm  (tuhá MV, vč. připevňovacích 
hmoždinek) 

 - Stěrka + armovací tkanina 

 - Základní nátěr po omítky 

 - Krycí silikonová omítka zrno 2,0 mm – zatíraná struktura  

Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být 
certifikovány a celý kontaktní zateplovaní systém bude proveden v kvalitativní 
třídě A podle cechu pro zateplování budov nebo evropský cech ETAG. 

 

Podhledy 

Stropní podhled bude sádrokartonový kotvený na ocelové profily. V místnostech 
s vyšší vlhkostí (sprcha) bude podhled proveden jako voděodolný. V prostoru 
chráněné únikové cesty bude tento podhled proveden v požární odolností dle PBŘ. 

 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové části. Ve všech 
podlahách bude vložena tepelná izolace – podlahový polystyren EPS min 150 kPa. 
Jako betonová mazanina bude použit samonivelační anhydritový potěr. 
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Výplně otvorů 

Okna a prosklené fasády budou hliníkové zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel 
prostupu tepla U okna max. 1,5 W/m²K. Venkovní vstupní dveře budou hliníkové se 
součinitel prostupu tepla U max. 1,7 W/m²K. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do 
dřevěné obložkové zárubně.  

 

Izolace proti vodě 

Bude provedena vodorovná izolace na podkladním betonu. Jako vodorovná 
hydroizolace bude použit modifikovaný asf. pás. 

Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku s vodou (koupelna), budou 
pod obklady izolovány pružnou nátěrovou hydroizolační hmotou a spárovány 
hydroizolační spárovací hmotou. 

 

Izolace střech 

Ploché střechy budou zatepleny EPS tl. 260mm  

 

Izolace tepelné a akustické 

Do skladeb podlah bude vložena vrstva tepelná izolace podlahový EPS 150 S tl. 120 
mm. Pro zateplení základů bude použit XPS. ŽB stropy 3. NP budou zatepleny EPS S 
a dle skladby střechy.  

Zateplení fasády bude provedeno pomocí EPS F 70 (kontaktní zateplovací systém) 

Bude proveden akustický podhled na základě zpracování akusticky. 

 

Klempířské konstrukce 

Klempíř provede střešní okapy a svody, oplechování parapetů oken, atd. Navržený 
materiál poplastovaný plech. 

 

Truhlářské konstrukce 
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Truhlář provede osazení oken, dveří, obložkových zárubní, parapetů, montáž prahů, 
apod. 

 

Zámečnické konstrukce 

Budou provedeny montáže zámečnických konstrukcí.  

 

Malby a nátěry 

Malíř provede práce spočívající ve vymalování omítnutých vnitřních prostorů – 
barvou bílou. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek.  

Nátěry kovových konstrukcí budou provedeny 2x základní a 1x synt. email. Dřevěné 
konstrukce budou natřeny lazurovacím lakem. 

 

Komíny 

Není předmětem této PD. 

 

Zpevněné plochy 

Okolo objektu budou provedeny nové zpevněné plochy řešené samostatnou částí 
objektu SO 02 - Parkovací a zpevněné plochy objektu. 

 

Vysazování zeleně 

V zeleném pásu mezi zpevněnými plochami bude provedeno nově osetí trávou. 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a otvorů jsou popsány v energetickém průkazu 
budovy. 

  

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 
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Objekt je založen na základových pásech a patkách. Pásy a patky budou provedeny ze 
železobetonu. Základy budou opatřeny štěrkovým hutněným podsypem tl. 100mm a 
podkladním betonem tl. 50mm. Podzemní voda je dle výsledků v dostatečné hloubce 
(hlouběji než 6m) a při zakládání s ní nedojde ke styku. Pokud by se během stavby 
ukázalo, že výchozí stav je jiný, řešila by se tato situace dodatečně za přizvání 
projektanta. 

 

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Po realizaci stavba neovlivní životní prostředí v okolí nad míru přípustnou a obvyklou 
v daném místě.  

 

Dopravní řešení 

Parkování je zajištěno vybudováním 18-ti nových parkovacích stání (jedno pro osobu 
s omezenou schopností pohybu a 4 vyhrazených pro firmu VŠB TUO s.r.o. 

 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Dle výsledků radonového průzkumu – nejsou zapotřebí protiradonová opatření. 

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro stavební řízení 
a vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných 
norem a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a s 
vyhláškou č. 369/2001 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

b)  Výkresová  část  (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých  
podlaží  a  střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí,  otvorů v 
obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby;  s  popisem  účelu  využití  
místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení základních konstrukcí;  charakteristické  řezy  se  základním 
konstrukčním řešením včetně  řezů  dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
zejména s ohledem  na  hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s 
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výškovými  kótami  vztaženými  ke  stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení    
charakteristického    materiálového    řešení   základních konstrukcí;   pohledy   s   
vyznačením   základního  výškového  řešení, barevností  a charakteristikou materiálů 

povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

 C.1.1 Koordinační situace 

 D.1.1-1 Technická zpráva 

 D.1.1-2 Základy   1:50 

 D.1.1-3 Půdorys 1.NP   1:50 

 D.1.1-4 Půdorys 2.NP   1:50 

 D.1.1-5 Půdorys 3.NP   1:50 

 D.1.1-6 Půdorys střešního pláště  1:100 

 D.1.1-7 Tvar stropu nad 1.NP  1:50 

 D.1.1-8 Tvar stropu nad 2.NP  1:50 

 D.1.1-9 Tvar stropu nad 3.NP  1:50 

 D.1.1-10 Řez A-A   1:50 

 D.1.1-11 Řez B-B   1:50 

 D.1.1-12 Pohledy   1:100 

 D.1.1-13 Výpis truhlářských výrobků 

 D.1.1-14 Výpis zámečnických výrobků 

 D.1.1-15 Výpis klempířských výrobků 

 

 

c)  Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné konstrukce;  
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 
včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud  na konstrukci působí dynamické 

namáhání). 

 Viz. samostatní projektové dokumentace. 

d)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol spolehlivosti konstrukcí 

stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

 Není navržen. 
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4.1.2 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

a)  Technická  zpráva  (popis  navrženého konstrukčního systému stavby, 

Výsledek  průzkumu  stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její  změny;  
navržené  materiály  a  hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných,  klimatických a 
dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce;    návrh    zvláštních,    
neobvyklých    konstrukcí   nebo technologických   postupů;   zajištění   stavební  jámy;  
technologické podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly  ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce,  případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a 
podchycovacích  prací  a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na  kontrolu  
zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických  předpisů,  
odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické  požadavky  na  rozsah  a  
obsah  dokumentace  pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem). 

Žádné zvláštní konstrukce nejsou navrženy. Bourací ani podchycovací práce se neprovádí. 

Vzhledem k základovým poměrům se zajištění stavební jámy navrhuje sklonem její svahů. V 

případě silných dešťů je nutné vodu ze stavební jámy průběžně odčerpávat. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí se týká kontroly zakrývaných konstrukcí 

např. hydroizolace proti zemní vlhkosti a vyvázané výztuže stropů před jejích zabetonování. 

 

b)  Výkresová  část  (výkresy  základů,  pokud  tyto  konstrukce nejsou zobrazeny   ve   
stavebních   výkresech   základů;  tvar  monolitických betonových   konstrukcí;   
výkresy   sestav  dílců  montované  betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a 

dřevěných konstrukcí apod.). 

 Není součástí této projektové dokumentace. 

 

c)  Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné konstrukce;  
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 
včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 

namáhání). 

 Viz. samostatní příloha projektové dokumentace. 
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d)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol spolehlivosti 

konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

 Není navržen. 

 

4.13 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Viz. samostatní příloha projektové dokumentace. Není předmětem této PD. 

 

4.1.4 D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Viz. samostatná projektová dokumentace. Není předmětem této PD. 

 

4.2 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Viz. samostatná projektová dokumentace. Není předmětem této PD. 

 

 



Finanční porovnání variant obvodového pláště administrativní budovy v Ostravě  
Položkový rozpočet stavby administrativní budovy 

50 

 

5. POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 

Položkový rozpočet novostavby administrativní budovy v Ostravě, ul. Smyslova byl 

zpracován na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a stanovuje celkovou 

cenu stavebního díla. Položkový rozpočet stavby byl vytvořen v programu KROS plus v 

cenové soustavě ÚRS s ohledem na tržní ceny stavebních prací v ČR roku 2016.  Viz. příloha 

č.1. 
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6. ČASOVÝ PLÁN STAVBY 

Časový plán novostavby administrativní budovy v Ostravě, ul. Horova ve formě 

řádkového harmonogramu byl zpracován na základě projektové dokumentace pro provádění 

stavby  a předpokládané doby provádění jednotlivých stavebních prací a dodávek.  

Při zpracování řádkového harmonogramu je počítáno s osmi hodinovou pracovní 

dobou od 7 hod. - 16 hod. (bez víkendů a svátků).  

Řádkový harmonogram byl vyhotoven v programu MS Project. Časový plán 

novostavby administrativní budovy v Ostravě, ul. Smyslova viz. příloha č.2. 
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7. POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT OBVODOVÉHO 

PLÁŠTĚ 

7.1   VARIANTA "A" - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PTH 30 PROFI NA 

TENKOVRSTVOU MALTU + ETICS S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ 
VATA ISOVER TF PROFI TL. 120 MM. 

Těžký obvodový plášt ve variantě "A" byl navržen ve skladbě - broušený cihelný blok 

Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu + vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) s 

tepelnou izolací minerální vata Isover TF profi tl. 120 mm. Podrobnějí bude popsán v kapitole 

8. Technologický postup varianty "A" obvodového pláště 

 

7.2  VARIANTA "B" - STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL KS1000 AWP 
TL. 100 MM 

Lehký obvodový plášť - ve variantě  "B" byl navržen obvodový plášť ze sendvičových 

panelů KINGSPAN [24] - stěnové izolační panely KS1000 AWP tl. 100 mm s IPN (PIR) 

izolačním jádrem. 

Obvodový plášť bude tvořen stěnovými sendvičovými panely KS1000 AWP s izolací  

 IPN jádro tl. 100 mm  uchyceným do podkladního plechového profilu přikotveného l nosným 

konstrukcím - ŽB sloupům 

KS1000 AWP jsou fasádní sendvičové panely se zámkem umožňující zakrytí 

kotevních prvků. Vhodný fasádní panel pro všechny typy budov - zejména administrativní. 

Kotvení ve skrytém zámku nabízí využití panelů i na reprezentativních částech objektů. 

 

Obr. 1  Stěnový izolační panel KS1000 AWP [23] 
. 

Izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR) nebo Quad Core, s 

uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem 
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poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC 

(tvrdé a měkké freony). 

Aby plášť budovy přitahoval pozornost, souhlasí geometrie spár se stěnovým panelem 

KS AWP, který zahrnuje kombinaci různých stavebních šířek. Společně s mnoha barevnými 

odstíny a profilovanými variantami povrchu vám tato možnost dává více volnosti pro 

variabilní utváření fasády. 

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,5m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na 

stavbě. 

Požární odolnost - Sendvičové panely Kingspan KS1000 AWP s izolačním jádrem 

IPN (FIREsafe) a standardní povrchovou úpravou nešíří požár po povrchu v požárně 

nebezpečném prostoru a u podhledů nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani 

nehořících částic. 

 

Obr. 2 Stěnové izolační sendvičové panely KS1000 AWP autosalonu Peugeot v Plzni  [24] 
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8. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VARIANTY "A" 

OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy o třech nadzemních podlaží 
s obvodovým pláštěm ve variantě "A" - skladba - broušený cihelný blok Porotherm 30 Profi 
na tenkovrstvou maltu + vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou izolací 
minerální vata Isover TF profi tl. 120 mm. 

8.1.1 Obecně platné podmínky 

Při provádění zdících a zateplovacích prací musí být dodržováno následující : 

• Veškeré technické podmínky stanovené dodavatelem a technologický předpis pro 
provádění všech konstrukcí. 

• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb.[18]. 

• Stavební zákon 350/2012 Sb.[8] 

• Normy ČSN 73 0540-2[7]  

• Požadavků na provádění ETICS [20] 

8.1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Realizační firma odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále 
též za údržbu a revize strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek. Všichni pracovníci na 
stavbě musí být před započetí prací seznámeni s bezpečnostními předpisy a technologickými 
postupy, které se jich týkají.  Všichni pracovníci musí být na staveništi vybaveni pracovními a 
bezpečnostními pomůckami dle charakteru vykonávané práce. Bude dodržováno nařízení 
vlády č.378/2001 Sb. 

Činnosti budou prováděny v souladu s se zákonem 309/2006 Sb v souladu s nařízením 
vlády č.591/2006 Sb. a nařízení vlády č 378/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

8.1.3 Ochrana životního prostředí 

Zahrnuje oblasti ochrany životního prostředí, které musí být dodrženy: 

• Ochrana životního prostředí – Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon č. 114/1992 
Sb.,  Zákon č. 93/2004 Sb. 

• Odpadové hospodářství - Zákon č. 185/2001 Sb. 

• Ochrana vod – Zákon č. 150/2010 Sb.  
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• Ochrana ovzduší – Zákon č. 201/2012 Sb. 

• Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb. 

8.1.4 Personální obsazení 
 

Vnitrostaveništní doprava těžkých břemen bude prováděna pomocí jeřábu 
Liebherr 81K. Horizontální přeprava ostatních staviv bude prováděna ručně. Svislá přeprava 
pak za pomocí staveništního výtahu. 

Složení pracovní skupiny pro zdění a VZKS: 

• Obsluha jeřábu: 1 strojník jeřábu 

• Zdění: 6 zedníků + 3 pomocní dělníci 

• Ukládání překladu: 1 zedník + 1 pomocný dělník 

• Míchací centrum: 1 zedník + 3 pomocní dělníci 

• Stavební mistr: vede a kontroluje dodržování technologického postupu 

• VZKS: 4 stavební zateplovači + 2 pomocný dělníci 
 
 

8.1.5 Stroje a nářadí 
 

Vnitrostaveništní doprava: rychlostavitelný jeřáb Liebherr 81K. Horizontální přeprava 
menších staviv: staveništní výtah. Maltovací centrum: 2x míchačka Power Tec 125 l. 2x 
Stavební kolečka 60l, lopata, kbelík, hrábě, Zednické lžíce, koutová a rohová hladítka, 
hladítka hladká, hladítka zubová, stěrky, plastové strukturovací hladítko, univerzální nůž, 
válečky, štětce, pistole na PUR pěnu, krycí pásky, zakrývací fólie, kladivo, tužka, značkovací 
šňůra, vodováha, vrtačka, vrtáky patřičného průměru a délek, kladivo, nůž použitelný k řezání 
izolantu, hladítko s brusným papírem, hladítko na přitlačování izolantu, vodováha, 
dvoumetrová lať. 

8.1.6 Kontrola kvality 

V průběhu realizace budou práce kontrolovány stavebním mistrem,  který zodpovídá 
za dodržení technologických postupů a zodpovídá se přímo stavbyvedoucímu. Po dokončení 
stavení etapy provede mistr se stavbyvedoucím kontrolu všech vykonaných prací. V případě, 
že bude vše v pořádku, práce mohou pokračovat. Vyskytne-li se problém, musí být okamžitě 
odstraněn. Během realizace se kontroluje správnost provedení všech prvků, dodržování 
technologických postupů. Kontrolu provádíme jak vizuálně, tak i vodováhou. Dodržování 
správných konzistencí tekutých a pastovitých hmot bude prováděno na základě vizuální 
kontroly. 
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8.2 TECHNOLOGIE ZDĚNÍ POROTHERM 30 PROFI NA 
TENKOVRSTVOU MALTU 

8.2.1 Stavební připravenost 

Před zahájením zdění musí být splněny tyto přímo související podmínky: 

• staveniště je řádně odvodněno; 
• zdicí a keramobetonové prvky (překlady a stropní trámy) jsou 
skladovány na rovných odvodněných zpevněných plochách k tomuto účelu 
určených; 
• pro skladování suchých maltových směsí je zajištěna ochrana před 
povětrnostními vlivy, např. suchý plechový sklad s dřevěným roštem na 
podlaze zamezujícím navlh- nutí skladovaného materiálu; 
• pro skladování zdicí pěny a lepidla pro zdění je zajištěn chladný 
prostor, neboť při teplotách nad +20 °C se zkracuje doba skladovatelnosti, 
při teplotě nad +50 °C hrozí nebezpečí exploze! 
• základy (deska, pasy, patky) odpovídají projektové dokumentaci jak 
dosaženou kvalitou betonu, tak podle kon- krétních základových podmínek 
předepsanou hloubkou založení, rozměrovými tolerancemi v půdorysu 
stavby a také výškovým rozdílem mezi nejnižším a nejvyšším bodem 
základů (pro zdění stěn z broušených cihel Profi je přípustný max. výškový 
rozdíl 30 mm, který je možné ještě vyrovnat tloušťkou vrstvy zakládací 
malty); 
• minimálně v místě zdění budoucích stěn je provedena izolace proti 
vodě a protiradonová ochrana; 
• je přesně vytýčena poloha nosného zdiva na základové desce (např. 
stavebními lavičkami nebo barvicím  provázkem) včetně kontroly 
úhlopříček a vyznačena poloha otvorů (dveří, francouzských oken apod.); 
• v místě zdění budoucích stěn je zajištěn volný prostor minimálně 
1,5 m pro pohyb pracovníků a pro manipulaci s materiálem; 
• palety s materiálem není možné stavět na sebe do výšky, neboť by 
při urovnávání zakládací malty pod zdivo z broušených cihel skladovaný 
materiál bránil průchodu paprsku rotačního laseru potřebnému pro přesné 
nastavení přípravků vyrovnávací soupravy; 
• na staveniště je zajištěn přívod vody a elektrické energie; 
• před zahájením zdění je důležité vytýčení polohy nosného zdiva na 
základové desce včetně kontroly úhlopříček a vyznačení polohy otvorů 

8.2.2 Skladování palet s cihelnými výrobky  

Zafóliované výrobky na paletách budou  skladované na vodorovném, nerozbřídavém a 
odvodněném podkladu, zpevněné ploše. Cihly Porotherm  30 Profi max. tři palety na sobě. 

8.2.3 Zdění obvodového plástě  

Příprava před uložením první vrstvy cihel: Podklad zdi musí být vodorovný. Proto 
zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce je nutné vyrovnat maltou 
od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti 



Finanční porovnání variant obvodového pláště administrativní budovy v Ostravě  
Technologický postup varianty „A“ obvodového pláště 

57 

vlhkosti, na zatvrdlou maltu položíme pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 
150 mm širší než bude tloušťka stěny. 

Provádění zdiva z cihel POROTHERM 30 PROFI. Pro kontrolu délkového a 
výškového modulu při zdění si připravíme rovnou lať, na které si uděláme značky po 125 
mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi (násobek 250 mm).  

 

 

Obr. 3  Broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry [19]. 

Pro zdění první vrstvy vnějších stěn použijeme vápenocementovou maltu, nikoli 
tepelněizolační maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty 
zdiva při zatečení stavby. Pro zdění dalších vrstev se použije u vnějších stěn tepelněizolační 
malta Porotherm. 

Nejprve osadíme cihly v rozích stěn. Dbáme při tom na správné směrování kapsy na 
maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojíme zednickou šňůrou vedenou 
z vnější strany zdiva. Maltu ložné spáry naneseme na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka 
stěny. Do čerstvé malty pokládáme cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se 
vzájemně dotýkaly. aby nemohl do zdiva vnikat studený vzduch z venkovního prostředí. Toto 
uzavření dutin v přesahujících cihlách je potřebné provést i v případě zatepleného soklu z 
vnější strany svislou tepelnou izolací XPS nebo perimetrem zataženou až pod terén. 
Přebytečná malta vytékající z ložné spáry po položení cihel se stáhne zednickou lžící.Polohu 
cihel korigujeme podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky.  

Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být max. 1/6 tloušťky 
zdiva. Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat 
přes hrany cihel. Maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhneme zednickou lžící. 
Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlhčete vrchní část cihel poslední 
vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů 
v cihlách! Zdění následujících vrstev provedeme stejným způsobem tak, že vzdálenost 
svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm. 
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Nezapomínejme na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu 
svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. V případě, že délka vyzdívané stěny není v 
modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět buď na 
stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými 
listy.  

Omítka má mít přibližně stejné akustické vlastnosti jako cihelné stěny, omítnuté stěny 
pak lze prakticky považovat za homogenní. Omítka zvyšuje plošnou hmotnost stěny, uzavírá 
styčné spáry a tím přispívá ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti.  

Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo 
jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků ve 
zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny. Vodorovné a 
šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od 
horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka 
přípustná bez posouzení statickým výpočtem.  

Povětrnostní vlivy – cihelný materiál musí být při skladování na stavbě chráněn před 
povětrnostními vlivy. U cihel POROTHERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž 
dostatečnou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a 
tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 °C, neboť by se narušily chemické procesy probíhající 
v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí 
použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou zeď 
chránit před provlhnutím, neboť se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat 
voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se přikryjí 
nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár. 

 

8.3 TECHNOLOGIE PRO PROVÁDĚNÍ ETICS 

8.3.1 Připravenost objektu 

Před zateplením budou ukončeny všechny mokré procesy - tedy práce vnášející do 
konstrukce ve větší míře technologickou vlhkost - např. omítání, provádění potěrů apod. 

Ostatní práce na zateplované konstrukci, např. oplechování atik a otvorů, osazení 
instalačních krabic, držáky bleskosvodu, konzoly pro uchycení přídavných konstrukcí na 
fasádě a podobně musí být provedeny v souladu s prováděním ETICS tak, aby nedošlo při 
realizaci k poškození systému, mechanickému poškození, zatečení do systému apod. V 
místech dilatace stávající zateplované konstrukce musí být rovněž provedena dilatace 
ETICS.Jakékoliv nestandardní postupy při zateplování - např. zateplení pouze části 
konstrukce nebo objektu, zateplení nestejnou tloušťkou izolantu, různými typy izolantu v 
jedné ploše apod. je třeba speciálně řešit již v návrhu ETICS  

Lešení. Při stavbě montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušťkou přidaného 
ETICS z důvodu dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotevní 
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prvky lešení je třeba osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem šikmo dolů od 
systému z důvodu možného zatečení vody do systému po kotvách lešení. 

8.3.2 Připravenost konstrukce 

Podmínky pro zpracování - Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod 
+ 5 °C. Při aplikaci (nanášení) hmot je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,větru a 
dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, 
vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti 
plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a strukturování. Desky 
Fasádní lešení musí být opatřeno sítěmi pro stínění slunečního záření. Při podmínkách 
prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat 
s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.  

Vlhké konstrukce. Musí být odstraněny všechny závady, které by umožňovaly 
pronikání vlhkosti do zateplované konstrukce. Podklady nesmí vykazovat výrazně zvýšenou 
ustálenou vlhkost a podklad nesmí být trvale zvlhčován. Případná zvýšená vlhkost podkladu 
před provedením ETICS se musí snížit vhodnými sanačními opatřeními, výkvěty a zasolené 
omítky se musí odstranit.  

Biotické napadení. Plochy napadené plísněmi, řasami apod. musí být řádně očištěny a 
následně ošetřeny proti opětovnému napadení. Doporučujeme napadené plochy ošetřit 
odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Čištění napadených ploch je nutno provádět v 
příznivých klimatických podmínkách. Zbytky odstraňovače je třeba pečlivě opláchnout z 
povrchu fasády.  

Čistota podkladu Podklad musí být před započetím prací zbaven nečistot, mastnoty a 
všech volně se oddělujících vrstev, případně materiálů, které se rozpouští ve vodě. 
Nesoudržné nátěry a omítky dostatečně nespojené s podkladem je třeba odstranit. Na 
opravené a ošetřené plochy je možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání 
vysprávkových hmot a materiálů. 

Soudržnost podkladu Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že 
nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné 
vyrovnávání nerovností podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám 
soudržnosti vyhoví. 

Penetrace podkladu. V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se 
podklad upravuje vhodným penetračním nátěrem. Nesoudržné pískující nebo křídující 
podklady je třeba též upravit penetračním nátěrem. 

Rovinnost podkladu. V případě spojení izolačních desek z minerální vaty Isover TF 
profi tl. 120 mm. s podkladem lepící hmotou a kotvením talířovými hmoždinkami je mezní 
hodnota odchylky rovnosti podkladu maximálně 20 mm na délku 1m. Platí i v případě 
požárních pásů dle ČSN 73 08 10. Při celoplošném lepení izolačních lamel se doporučuje 
nerovnost podkladu maximálně 10 mm na délku 1 m. Při větších nerovnostech je nutné 
provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu vhodným materiálem a technologií. 
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8.3.3 Zhotovitel. 

Montáž ETICS může provádět pouze montážní firma, která má oprávnění pro 
provádění těchto prací a její zaměstnanci, kteří tyto práce provádějí, jsou teoreticky i 
prakticky zaškoleni dodavatelem systémů a mohou se prokázat platným osvědčením. 

8.3.4 Založení systému 

Založení zakládací lištou. Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce 
izolantu. Montáž zakládacích profilů se provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví 
zakládací profil podle úhlu rohu stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplní rovné 
díly. Nejmenší zbytek zakládacího profilu by neměl být menší než 30 cm. Profily se osazují s 
2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů a kotví se 3 až 5 kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m. 
K jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky tl. 1 – 10 mm. K napojení 
profilů se používají plastové spojky. Spára mezi profily a podkladem musí být utěsněna lepicí 
hmotou. Založení systému i výběr vhodného způsobu založení musí být v souladu s 
projektovou dokumentací s projektem požárně bezpečnostního řešení stavby i s ČSN 73 08 10 
– Požární bezpečnost staveb. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Zakládací lišta [20] 

Odkapávání vody. V oblasti založení systému se musí a u nadpraží otvorů se 
doporučuje vhodným způsobem zajistit bezpečné odkapávání stékající vody. K tomuto účelu 
může být použit zakládací profil  nebo rohový ochranný profil s okapničkou. 

8.3.5 Lepení tepelného izolantu 

Izolační desky se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky vodorovně. 
Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle dolů. 
Izolační desky Perimetr, nebo XPS v soklových partiích pod zakládací lištou a pod terénem 
lze lepit delším rozměrem svislé dolů.  

Příprava lepící hmoty. K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda. K 
materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady, pokud není v technickém listu použité 
hmoty uvedeno jinak. Konkrétní postup přípravy a míchání a zpracování lepících hmot 
(množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán 
v jednotlivých technických listech jednotlivých výrobků. 
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Nanášení lepící hmoty. Nanášení lepící hmoty se provádí ručně nebo strojně vždy po 
obvodu desky v nepravidelném pásu a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby 
plocha desky spojená s podkladem lepením tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační 
desky. V případě rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně zubovou stěrkou 

Při lepení izolantu (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota 
dostat na boční stěny izolantu. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné 
svislé spáry ani na nároží budovy. První řada desek se musí vsadit pevně do zakládacího 
profilu. 

 Pokud se provádí založení bez zakládacího profilu desky nebo lamely se 
podepřou montážní latí a do lepeného spoje se v místě založení systému osadí pás skleněné 
síťoviny, který slouží k vyztužení základní vrstvy na spodní hraně systému. Při lepení izolantu 
u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru. 
Přebývající část izolační desky se odřízne.  U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení 
desek nejprve v ploše s přesahem následně se provede vlepení izolantu do ostění. Po 
zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo 
zabroušením. Izolační desky a lamely se lepí na sraz. Spáry větší než 2 mm je třeba vyplnit 
izolačním materiálem. Spáry mezi deskami (minerální vaty, XPS a perimetru) do šířky 4 mm 
je možno vyplnit nízkoexpanzní montážní pěnou. Spáry šířky nad 4 mm se vyplní vhodným 
přířezem izolantu. Používají se přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je 
možné pouze v případě, že jsou širší než 150 mm a neosazují se na nárožích a u ukončení 
systému. 

Tepelné mosty. Při lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty. Spáry mezi 
deskami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu, na rozhraní dvou různorodých 
materiálů v podkladu a v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky 
konstrukce. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Nároží převázání izolačních desek z minerální vlny [20] 

Provádění nut. Nuty z předem vyrobených nutových dílů. Nuty v zateplovacích 
systémech lze provést osazením předem vyrobených nutových dílů. Nutové díly se vkládají 
mezi izolační desky zateplovacího systému. Nutový díl je vytvořen z pásu pěnového 
polystyrenu do kterého je vyříznuta nuta. Povrch lícní strany nutového profilu je opatřen 
základní vrstvou. Základní vrstvou je opatřena nuta i přilehlé plochy na které se na přesah 
napojí základní vrstva z plochy zateplovacího systému. Nutové díly se vyrábějí přímé, 
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křížové, ve tvaru T, koutové do koutů, nebo rohové na rohy budov. Profil nuty může být ve 
tvaru písmene V nebo ve tvaru písmene U.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Zaříznutí desek z minerální vlny v nadpraží okenného otvoru [20] 

 

8.3.6 Zabudování hmoždinek 

Pro izolanty minerální vaty Isover TF profi tl. 120 mm. extrudovaného polystyrenu 
(XPS), izolačních desek perimetr je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm. 
Talířové hmoždinky se osazují jak v místě styků desek, tak i v jejich ploše.  

Talířové hmoždinky se osazují jak v místě styků desek, tak i v jejich ploše. 
Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k 
narušení jeho rovinatosti, zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být 
osazena pevně bez pohybu a její talíř je zapuštěn 1 mm pod povrch izolantu. Vlivem 
hlubokých zapuštění talířků hmoždinek vyplněných lepicí a stěrkovou hmotou dochází k 
vykreslování hmoždinek na fasádě v zimním období. 

Pokud to dovolí typ a tloušťka použitého izolantu doporučuje se používat zapuštěnou 
montáž hmoždinek s překrytím talířků hmoždinek víčkem z izolantu. Zapuštěná montáž s 
víčkováním maximálně eliminují vykreslování hmoždinek. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Kotvení tepelněizolačních desek z minerální vlny [20] 
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Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu a je nutné použít správné 
délky hmoždinek v závislosti na tloušťce izolantu.  Hloubka kotvení - V technické 
dokumentaci každé hmoždinky je uveden postup montáže, kategorie podkladu, pro který je 
hmoždinka určena a minimální kotevní hloubka. Minimální kotevní hloubka se měří od 
nosného materiálu bez omítky. Omítka se nepovažuje za nosný materiál. 

Množství a způsob rozmístění. Počet, typ, druh a rozmístění hmoždinek pro kotvení 
ETICS vychází z projektové dokumentace. Minimální množství hmoždinek, aby deska byla 
zakotvena po obvodě i v ploše je 6 ks/m2.  

8.3.7 Úprava povrchu izolantu a vyztužení  

Přebroušení izolantu. Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti izolantu 
upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, V případě degradace 
polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) mezi nalepením a 
další úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně. Po broušení izolantu před vytvářením 
základní vrstvy je důležité podklad dobře očistit od volných částic. 

Vyztužení exponovaných míst. Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží 
objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem 
nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy 
skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 300 mm opět vtlačením do předem nanesené 
stěrkové hmoty. Přechody mezi dvěma druhy izolantu se upravují zesilujícím pruhem 
skleněné síťoviny šířky 300 mm. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Vyztužení diagonálně okenního otvoru [20] 

 

Dilatace. V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních lišt 
do předem nanesené stěrkové hmoty. Dilatace se provádí pouze na základě návrhu v 
projektové dokumentaci 



Finanční porovnání variant obvodového pláště administrativní budovy v Ostravě  
Technologický postup varianty „A“ obvodového pláště 

64 

8.3.8 Vytvoření základní vrstvy 

Příprava stěrkové hmoty-  K přípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. 
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle stěrkové hmoty do předepsaného 
množství vody pomocí míchadlau. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady. 
Konkrétní postup přípravy, míchání a zpracování stěrkové hmoty (množství vody, čas odstání, 
doba zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v technickém listu těchto 
výrobků. 

Provádění základní vrstvy. Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné 
síťoviny do stěrkové hmoty nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny 
odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům. U 
izolace z minerální vaty musí být skleněná síťovina uložena do předem nanesené stěrkové 
hmoty na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. Po zahlazení stěrkové 
hmoty nerezovým hladítkem, nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud není, skleněná 
síťovina dostatečně zakryta vrstvou stěrkové hmoty je třeba provést aplikaci druhé vrstvy. 
Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě, do ještě měkké 
předchozí vrstvy stěrkové hmoty. Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 3 - 6 mm. 
Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. 
Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty tloušťky 
1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. 

Přesahy a krytí skleněné síťoviny. Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s 
minimálním přesahem 100 mm. Místa přesahů skleněné síťoviny (pásy i síť profilů) musí být 
provedeny tak, aby nebyla narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V 
místech styku rozdílných typů izolantu bez požadavku na přiznání spáry je nutno zdvojit 
výztužnou skleněnou síťovinu s přesahem zdvojeného vyztužení nejméně 150 mm na každou 
stranu. Pokud je předepsáno zesilující vyztužení pro větší mechanickou odolnost 
zateplovacího systému, ukládají se jednotlivé zesilující pásy na sraz bez přesahů předem před 
prováděním základní vrstvy, přeložení skleněné síťoviny se při provádění základní vrstvy 
dodrží. 

Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v 
povrchové úpravě nebo znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost 
základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky 
rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti 
maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.  

Úprava ostění a parapetu. Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování 
nebo výplně otvorů apod.) se doporučuje upravit vhodnou lištou nebo trvale pružným 
těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do 
systému. 

8.3.9 Provádění povrchových úprav 

Penetrace. Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje 
podkladním nátěrem určeným pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti 
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povrchové úpravy a ke snížení savosti podkladu. Penetrace se provádí po vyzrání základní 
vrstvy minimálně však po 5 dnech. Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem. 
Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního nátěru dle místních 
klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti hodinách. 

Volba barevného odstínu omítky. Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla 
než fasády se světlejšími barvami. Tmavší barevné tóny způsobují větší namáhání fasády 
prostřednictvím solárního zahřívání v průběhu dne a ochlazováním během noci, nebo 
prudkých změn počasí. Proto používání tmavých intenzivních barev na zateplovacích 
systémech nedoporučujeme. 

Podmínky provádění povrchových úprav. Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí 
klesnout pod + 5 °C. Při aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu 
záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 
°C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně 
např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, napojování a vytvoření 
struktury. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost 
vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i 
po více než 8 hodinách.  

Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nátěr směrem od shora dolů. Při 
realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené 
plochy před pokračováním nesmí zasychat. Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby 
úprava byla na všech místech plochy fasády prováděna stejným způsobem. Styk více 
barevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch s odlišnou strukturou, nebo pracovní 
spára, se vytvoří nalepením zakrývací pásky a jejím okamžitým stržení po zhotovení 
povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby 
nedošlo při pokračování k jejímu porušení a potřísnění omítkou v jiném barevném odstínu. 

Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na 
nároží. Na výsledný barevný odstín silikátových omítek mají vliv i povětrnostní podmínky v 
době při aplikaci. Materiál ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných 
podmínkách při aplikaci a zasychání, zvláště teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu, odlišný 
výsledný barevný odstín. Pro přípravu a zpracování omítek je třeba používat výhradně 
nerezové a plastové nářadí a pomůcky. 

Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, 
klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě očistí znečištěné 
plochy. Doporučuje se urychlená demontáž lešení. V oblastech možného odstřiku vody a 
nečistot z vodorovných ploch za deště, popř. v oblastech s možností úmyslného znečištění, se 
ETICS musí vhodným způsobem chránit. 

Jednotlivé výrobní šarže pastózních omítek mohou mít mírně odlišný odstín od 
oficiálního barevného vzorníku, při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla šarží, případně 
datum výroby.  
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8.3.10 Přeprava, skladování, odpady 

Výrobky pro ETICS se přepravují v původních obalech a v krytých dopravních 
prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení.  

Skladování. Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu se skladují v 
původních obalech v suchém prostředí. Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v pastovité 
formě se skladují v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním 
zářením. Desky tepelné izolace se skladují v suchém prostředí a chráněné před mechanickým 
poškozením. Desky z minerální vaty musí být chráněny před UV zářením a působením 
chemických rozpouštědel.  Skleněná síťovina se skladuje uložená v rolích svisle v suchém 
prostředí, chráněna před zatížením způsobující trvalé deformace a UV zářením. Hmoždinky 
se skladují nejlépe v původních obalech chráněné před mrazem a UV zářením. Penetrační 
nátěry se skladují v původních obalech chráněné před mrazem a přímým slunečním zářením. 
Lišty se skladují uložené podélně na rovné podložce. Při skladování musí být dodržena lhůta 
skladovatelnosti. 

Odpady. Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními 
předpisy. Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí 
jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební 
odpad. Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí 
zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako 
inertní stavební odpad. Likvidace nepoužitelných zbytků izolačních desek z minerální vaty, 
XPS a perimetru se provádí  deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.  
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9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ VARIANT 

OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

U obou variant obvodového pláště bylo provedeno základní komplexně tepelně-

technické posouzení v programu Teplo 2014 EDU. Předmětem tepelně technického posouzení 

bylo porovnání součinitelů prostupu tepla U, tepelného odporu konstrukce R a teplotního 

faktoru frsi. Záměrem při návrhu obvodových plášťů bylo dosažení podobných hodnot 

(součinitele prostupu tepla U) pro vypovídající finanční porovnání. 

 

9.1 VARIANTA "A" BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PTH 30 PROFI NA 

TENKOVRSTVOU MALTU + ETICS S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ 
VATA ISOVER TF PROFI TL. 120 MM - TEPELNĚTECHNICKÉ 
POSOUZENÍ 

Skladba vnějšího obvodového pláště varianty "A" je navržena z broušených cihelných 
bloků Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu, které  jsou zatepleny vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS) s tepelnou izolací minerální vata Isover TF profi tl. 120 mm. 
Celá tloušťka obvodového pláště je 420 mm. Tepelný odpor konstrukce R je 4.393 m2K/W a 
součinitel prostupu tepla konstrukce U=0.219 W/(m2K) viz. posouzení níže 

 

    

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 

 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
    

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 EDU 

 Název úlohy :  ŽB 400 + 140 Minerální vata 

 Zpracovatel :  Ing. et Bc. Karel Neumann 

 Zakázka :   

 Datum :  29.10.2016 

 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 

       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 

           

  1  Vnitřní omítka  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 

  2  Železobeton  0,4000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 

  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 

  4  Isover TF Prof  0,1200  0,0380  800,0  140,0  1,0   0.0000 

  5  Výztužná vrstv  0,0040  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 

  6  Omítka ETICS s  0,0020  0,7000  840,0  1750,0  150,0   0.0000 

           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 

  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 

  vlhkost ve vrstvě. 

 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

         

  1  Vnitřní omítka   --- 

  2  Železobeton   --- 

  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná 

    --- 

  4  Isover TF Profi   --- 

  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 

  6  Omítka ETICS silikonová (zrno 1 mm) 

    --- 

         

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
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 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 

           

    1        31    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.3   79.4   614.3 

    4        30    20.0   63.1  1474.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    20.0   67.9  1586.8    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.0   71.8  1677.9    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    20.0   73.7  1722.3    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    20.0   73.0  1706.0    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    20.0   68.2  1593.8    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    20.0   63.7  1488.6     9.0   76.8   881.2 

   11        30    20.0   61.1  1427.9     3.8   79.2   634.8 

   12        31    20.0   60.0  1402.2    -0.4   80.5   475.5 

           

 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 

  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 

  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 

    

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.218 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.295 W/m2K 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 

 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        921.8 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         16.1 h 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.51 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.929 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.762    11.3   0.609    18.4   0.929    63.2 

    2    15.4   0.775    11.9   0.608    18.5   0.929    65.4 

    3    15.7   0.741    12.2   0.535    18.8   0.929    65.6 

    4    16.2   0.680    12.8   0.387    19.2   0.929    66.5 

    5    17.4   0.609    13.9   0.089    19.5   0.929    69.9 

    6    18.3   0.518    14.8  ------    19.7   0.929    73.0 

    7    18.7   0.401    15.2  ------    19.8   0.929    74.4 

    8    18.5   0.455    15.0  ------    19.8   0.929    73.9 

    9    17.4   0.601    14.0   0.057    19.5   0.929    70.2 

   10    16.4   0.670    12.9   0.356    19.2   0.929    66.9 

   11    15.7   0.736    12.3   0.523    18.8   0.929    65.6 

   12    15.4   0.776    12.0   0.608    18.5   0.929    65.7 

           

 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
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 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   

 theta [C]:   18.7   18.6   15.9   15.9  -14.5  -14.6  -14.6 

 p [Pa]:   1285   1269    227    209    195    172    138 

 p,sat [Pa]:   2162   2146   1810   1803    172    171    171 

 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 

  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 

           

    1   0.5340    0.5340   9.716E-0009 

 

 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0055 kg/(m2.rok) 

 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      3.8320 kg/(m2.rok) 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 

 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 

 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2014 EDU 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 

 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 

    

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2014 EDU 

 Název úlohy :  PTH 300 + 140 Minerální vata 

 Zpracovatel :  Ing. et Bc. Karel Neumann 

 Zakázka :   

 Datum :  29.10.2016 

 

 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 

       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 

           

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 

  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 

  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 

  4  Isover TF Prof  0,1200  0,0380  800,0  140,0  1,0   0.0000 

  5  Výztužná vrstv  0,0040  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 

  6  Omítka ETICS s  0,0020  0,7000  840,0  1750,0  150,0   0.0000 

           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 

  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 

  vlhkost ve vrstvě. 
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 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

         

  1  Porotherm Universal   --- 

  2  Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry 

    --- 

  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná 

    --- 

  4  Isover TF Profi   --- 

  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 

  6  Omítka ETICS silikonová (zrno 1 mm) 

    --- 

         

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 

           

    1        31    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.3   79.4   614.3 

    4        30    20.0   63.1  1474.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    20.0   67.9  1586.8    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.0   71.8  1677.9    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    20.0   73.7  1722.3    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    20.0   73.0  1706.0    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    20.0   68.2  1593.8    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    20.0   63.7  1488.6     9.0   76.8   881.2 

   11        30    20.0   61.1  1427.9     3.8   79.2   634.8 
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   12        31    20.0   60.0  1402.2    -0.4   80.5   475.5 

           

 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 

  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 

  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.393 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.219 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 

 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1072.0 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         18.3 h 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.13 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.762    11.3   0.609    18.8   0.947    61.6 

    2    15.4   0.775    11.9   0.608    18.9   0.947    63.9 
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    3    15.7   0.741    12.2   0.535    19.1   0.947    64.4 

    4    16.2   0.680    12.8   0.387    19.4   0.947    65.6 

    5    17.4   0.609    13.9   0.089    19.6   0.947    69.4 

    6    18.3   0.518    14.8  ------    19.8   0.947    72.7 

    7    18.7   0.401    15.2  ------    19.9   0.947    74.2 

    8    18.5   0.455    15.0  ------    19.9   0.947    73.7 

    9    17.4   0.601    14.0   0.057    19.7   0.947    69.7 

   10    16.4   0.670    12.9   0.356    19.4   0.947    66.1 

   11    15.7   0.736    12.3   0.523    19.1   0.947    64.5 

   12    15.4   0.776    12.0   0.608    18.9   0.947    64.2 

           

 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   

 theta [C]:   19.1   19.0    7.4    7.3  -14.7  -14.7  -14.7 

 p [Pa]:   1285   1244    367    320    285    226    138 

 p,sat [Pa]:   2209   2197   1028   1026    170    169    169 

 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 

  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 

           

    1   0.4340    0.4340   5.261E-0008 
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 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.1128 kg/(m2.rok) 

 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      3.8130 kg/(m2.rok) 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Roční cyklus č.  1 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 

 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 

         

   1   0.4340    0.4340   6.38E-0009     0.0171 

   2   0.4340    0.4340  -1.63E-0009     0.0131 

   3    ---       ---    -2.98E-0008     0.0000 

   4    ---       ---        ---          ---   

   5    ---       ---        ---          ---   

   6    ---       ---        ---          ---   

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   

  11    ---       ---        ---          ---   

  12    ---       ---        ---          ---   

         

 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0171 kg/m2 

 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0171 kg/m2 

         

 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 

 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 

 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 STOP, Teplo 2014 EDU 
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9.2   VARIANTA "B" - STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL KS1000 AWP 
TL. 100 MM - TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ 

Obvodový plášť bude tvořen stěnovými sendvičovými panely KS1000 AWP s izolací  
 IPN (PIR) jádro tl. 100 mm uchyceným do podkladního plechového profilu přikotveného l 
nosným konstrukcím - ŽB sloupům. Tloušťka obvodového pláště je 100 mm.  

U konstrukce je tepelný odpor konstrukce R=4,348 m2K/W a součinitel prostupu tepla 
konstrukce U=0,221 W/m2K viz. posouzení skladby konstrukce níže. 

 

    

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 

 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

    

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 EDU 

 Název úlohy :  Kingspan KS 1000 AWP 100 mm 

 Zpracovatel :  Ing. et Bc. Karel Neumann 

 Zakázka :   

 Datum :  29.10.2016 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 

       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 

           

  1  Panel KS 1000  0,1000  0,0230  1400,0  35,0  5000,0   0.0000 

           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 

  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 

  vlhkost ve vrstvě. 
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 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

         

  1  Panel KS 1000 AWP   --- 

         

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 

           

    1        31    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.3   79.4   614.3 

    4        30    20.0   63.1  1474.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    20.0   67.9  1586.8    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.0   71.8  1677.9    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    20.0   73.7  1722.3    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    20.0   73.0  1706.0    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    20.0   68.2  1593.8    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    20.0   63.7  1488.6     9.0   76.8   881.2 

   11        30    20.0   61.1  1427.9     3.8   79.2   634.8 

   12        31    20.0   60.0  1402.2    -0.4   80.5   475.5 

           

 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 

  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 

  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
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 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.348 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 W/m2K 

 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 

 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0012 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         35.3 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          1.1 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.11 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
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  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.762    11.3   0.609    18.8   0.946    61.6 

    2    15.4   0.775    11.9   0.608    18.9   0.946    64.0 

    3    15.7   0.741    12.2   0.535    19.1   0.946    64.4 

    4    16.2   0.680    12.8   0.387    19.4   0.946    65.6 

    5    17.4   0.609    13.9   0.089    19.6   0.946    69.4 

    6    18.3   0.518    14.8  ------    19.8   0.946    72.7 

    7    18.7   0.401    15.2  ------    19.9   0.946    74.2 

    8    18.5   0.455    15.0  ------    19.9   0.946    73.7 

    9    17.4   0.601    14.0   0.057    19.7   0.946    69.7 

   10    16.4   0.670    12.9   0.356    19.4   0.946    66.1 

   11    15.7   0.736    12.3   0.523    19.1   0.946    64.5 

   12    15.4   0.776    12.0   0.608    18.9   0.946    64.2 

           

 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 

 rozhraní:     i     e   

 theta [C]:   19.0  -14.7 

 p [Pa]:   1285    138 

 p,sat [Pa]:   2195    170 

 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 

  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
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 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 

           

    1   0.0684    0.0828   1.540E-0010 

 

 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0001 kg/(m2.rok) 

 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0258 kg/(m2.rok) 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 

 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 

 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 EDU 
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10. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

10.1 VARIANTA "A" - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PTH 30 PROFI NA 

TENKOVRSTVOU MALTU + ETICS S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ 
VATA ISOVER TF PROFI TL. 120 MM – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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10.2 VARIANTA "B" - STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL KS1000 AWP 
TL. 100 MM – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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11. VYHODNOCENÍ 

11.1 VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY 

U obou variant obvodového pláště bylo provedeno základní komplexně tepelně-

technické posouzení v programu Teplo 2014 EDU. Předmětem tepelně technického posouzení 

bylo porovnání součinitelů prostupu tepla U, tepelného odporu konnstrukce R. Záměrem při 

návrhu obvodových plášťů bylo dosažení podobných hodnot (součinitele prostupu tepla U) 

pro vypovídající finanční porovnání. 

U vnějšího obvodového pláště varianty "A" z broušených cihelných bloků Porotherm 

30 Profi na tenkovrstvou maltu, které  jsou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím 

systémem (ETICS) s tepelnou izolací minerální vata Isover TF profi tl. 120 mm Celá tloušťka 

obvodového pláště je 420 mm byly vypočteny následující hodnoty: tepelný odpor 

konstrukce R je 4.393 m2K/W a součinitel prostupu tepla konstrukce U=0.219 W/(m2K) 

(podrobněji v kapitole 9). 

U vnějšího obvodového pláště varianty "B" ze stěnových sendvičových panelů 
KS1000 AWP s izolací   IPN (PIR) jádro tl. 100 mm uchycených do podkladního plechového 
profilu přikotveného k nosným konstrukcím - ŽB sloupům. Byly vypočteny následující 
hodnoty tepelný odpor konstrukce R=4,348 m2K/W a součinitel prostupu tepla 
konstrukce U=0,221 W/m2K (podrobněji v kapitole 9). 

Obvodové pláště z hlediska tepelné techniky mají obdobné hodnoty – rozdíly jsou 

zanedbatelné (tedy připusťme pravidlo „ceteris paribus“), což bylo také záměrem pro účely 

finančního srovnání obou variant lehkého a těžkého obvodového pláště.  
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11.2 VYHODNOCENÍ Z FINANČNÍHO HLEDISKA 

 

Z položkových rozpočtů celkové náklady na realizaci obvodových plášťů u 

varianty „A“ broušený cihelný blok PTH 30 Profi na tenkovrstvou maltu + ETICS s tepelnou 

izolací minerální vata Isover TF profi tl. 120 mm  (pozn. výplně otvorů jakožto  totožné prvky 

obou alternativ nejsou obsahem těchto rozpočtů k porovnání) činí 2 321 645 Kč bez DPH a u 

varianty „B“ ze stěnových izolačních panelů KS1000 AWP tl.100 mm činí 

2 195 692 Kč bez DPH. 

 

Při finančním porovnání výsledných cen vychází varianta B lehkého obvodového 

pláště ze sendvičových panelů tl. 100mm u této projektované stavby finančně výhodněji 

o 125 953 Kč bez DPH levněji tedy o 5,74 % než varianta A těžký obvodový plášť z 

cihelných tvárnice PTH + VZKS tl. 120 mm. 

 

Finanční porovnání variant obvodových plášťů

Varianta A PTH+VZKS 2 321 645 Kč

Varianta B panel KS 2 195 692 Kč

Cenový rozdíl variant 125 953 Kč
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Graf č.1 Finanční porovnání variant obvodových plášťů 
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VZKS materiál 
(penetrace,lišty,výztu
žná síťka, stěrková a 
lepící hmota, kotvy, 

izolant, omítka)
647 109 Kč

27,87%

Montáž VZKS
405 691 Kč

17,47%

zdění PTH materiál
322 782 Kč

13,90%

zdění PTH a překlady 
montáž

274 266 Kč
11,81%

ŽB ztužující věnce + 
překlady ŽB a PTH 

materiál
225 751 Kč

9,72%

Lešení dodávka a 
montáž

188 387 Kč
8,11%

Vniřní omítka 
dvouvrstvá VPC 

štuková 
145 200 Kč

6,25%

Klempířské prvky
75 045 Kč

3,23%

Přesun hmot
37 414 Kč

2%

Struktura nákladů obvodového pláště varianty "A" - BROUŠENÝ 
CIHELNÝ BLOK PTH 30 PROFI NA TENKOVRSTVOU MALTU + ETICS S 
TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATA ISOVER TF PROFI TL. 120 MM

Graf č.2 Struktura nákladů obvodového pláště  – varianta A 

 

Z položkového rozpočtu alternativy „A“ – broušený cihelný blok PTH 30 Profi na 

tenkovrstvou maltu + ETICS s tepelnou izolací minerální vata Isover TF profi tl. 120 mm 

těžkého obvodového pláště činí celkové náklady na realizaci 2 321 645 Kč bez DPH. 

 

Z grafu č.2 zjišťujeme ve struktuře nákladů obvodového pláště varianty A, že 

nejvýznamnějšími náklady jsou náklady na materiál vnějšího zateplovacího kontaktního 

systému ve výši 27,87 % (647 109 Kč bez DPH) celkových nákladů, dále montáž vnějšího 

zateplovacího kontaktního systému ve výši 17,47 % (405 691 Kč bez DPH), náklady na zdící 

materiál ve výši 13,90 % (322 782 Kč bez DPH) materiál  náklady na provádění zednických 

prací ve výši 11,81 %(274 266 Kč bez DPH). 
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Stěnové panely KS 1000 AWP 
tl. 100 mm

1026 679 Kč
46,76%

Klempířské konstrukce 
(lemování a oplechování)

318 579 Kč
14,51%

Zvedací plošina a přesun hmot 
mechanizací
243 035 Kč

11,07%

Pomocná ocelová 
podkonstrukce

195 300 Kč
8,89%

Montáž opláštění 
sendvičových panelů KS

183 660 Kč
8,36%

Mimostaveništní doprava 
175 000 Kč

7,97%

Spojovací materiály
28 439 Kč

1,30%

Dílenská dokumentace
25 000 Kč

1,14%

Struktura nákladů varianty "B" - Stěnový izolační panel KS1000 AWP tl. 100 mm v Kč bez DPH

Graf č.3 Struktura nákladů obvodového pláště  – varianta B 

 

Z položkového rozpočtu alternativy „B“ – lehkého obvodového pláště ze stěnových 

sendvičových panelů KS1000 AWP s izolací   IPN (PIR) jádro tl. 100 mm uchycených do 

podkladního plechového profilu přikotveného k nosným konstrukcím - ŽB sloupům vyplývá 

že celkové náklady na realizaci tohoto pláště činí 2 195 692 Kč bez DPH. 

 

Z grafu č.3 zjišťujeme ve struktuře nákladů obvodového pláště varianty B, že je 

struktura odlišná od varianty A a nejvýznamnějšími náklady jsou náklady materiálové na 

dodávku stěnových sendvičových panelů ve výši 46,76 % (1 026 679 Kč bez DPH) 

celkových nákladů, významné jsou také klempířské konstrukce související se stěnovým 

pláštěm ve výši 14,51 % (318 579 Kč bez DPH), dále náklady na zvedací plošinu a přesun 

hmot mechanizací ve výši 11,07 % (243 035 Kč bez DPH). Za pozornost stojí mnohem menší 

poměr nákladů na pracnost tedy montáž lehkého stěnového pláště k materiálovým nákladům 

oproti těžkému obvodovému plášti ve variantě B. Souvisí to také s rychlostí realizace a také 

faktu, že u lehkého obvodového pláště odpadají mokré procesy. 
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Varianta A Varianta B

náklady na materiál 1 345 887 Kč 1 428 997 Kč

náklady na práce 749 957 Kč 323 660 Kč

náklady na stroje a mechanismy 37 414 Kč 418 035 Kč

Ostatní 188 387 Kč 25 000 Kč

 0 Kč

500 000 Kč

1000 000 Kč

1500 000 Kč

2000 000 Kč

2500 000 Kč

Varianta A Varianta B

Struktura nákladů jednotlivých variant obvodového 
pláště

náklady na materiál náklady na práce náklady na stroje a mechanismy Ostatní

 Graf č.4 Vnitřní struktura nákladů obvodového pláště  obou variant 

 

V porovnání vnitřních struktur nákladů obou variant obvodového pláště spatřujeme 

zejména rozdíl mezi poměrem nákladů na práci a nákladů na stroje a mechanismy, kdy u 

těžkého obvodového pláště ve variantě A jsou náklady na práci vyšší oproti mechanismům a 

strojům a u lehkého obvodového pláště ve variantě B je tomu naopak a náklady na stroje a 

mechanismy jsou vyšší oproti nákladům na pracovní síly. 
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12. ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla vypracována dokumentace pro provádění stavby 

novostavby administrativní budovy v Ostravě, časový plán průběhu výstavby ve formě 

řádkové harmonogramu, položkový rozpočet stavebních a montážních prací celé stavby. 

Dále na základě předmětem této diplomové práce bylo provedeno finanční porovnání 

dvou variant obvodového pláště administrativní budovy v Ostravě na základě zpracovaných 

dílčích položkových rozpočtů. Varianty obvodových plášťů - "těžký" - varianta A - broušený 

cihelný blok Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu + vnější kontaktní zateplovací systém 

(ETICS) s tepelnou izolací minerální vata Isover TF profi 120 mm a "lehký" varianta B - 

Stěnový izolační panel KS1000 AWP tl. 100 mm -  skladba obou porovnávaných variant 

obvodových plášťů byla na základě tepelně-technického posouzení zvolena s obdobným 

součinitelem prostupu tepla pro zachování pravidla "ceteris paribus" při porovnávání. 

Při finančním porovnání výsledných cen bylo zjištěno, že varianta B lehkého 

obvodového pláště ze sendvičových panelů tl. 100mm u této projektované stavby je 

ekonomicky výhodnější o 125 953 Kč bez DPH tedy o 5,74 % než varianta A těžkého 

obvodového pláště z broušených cihelných bloků Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu + 

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou izolací minerální vata Isover TF profi 

120 mm. 

V porovnání vnitřních struktur nákladů obou variant obvodového pláště spatřujeme 

zejména rozdíl mezi poměrem nákladů na práci a nákladů na stroje a mechanismy, kdy u 

těžkého obvodového pláště ve variantě A jsou náklady na práci vyšší oproti mechanismům a 

strojům a u lehkého obvodového pláště,  ve variantě B zase naopak jsou náklady na stroje a 

mechanismy vyšší oproti nákladům na pracovní síly. 

Rozhodování investora je vždy na jeho volbě a preferencích. V tomto případě 

doporučuji, při požadavku snížení nákladů na realizaci projektované novostavby 

administrativní budovy v Ostravě, jako ekonomicky výhodnější provedení "lehkého" 

obvodového pláště ze stěnových izolačních panelů KS1000 AWP tl. 100 mm. 
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